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 لالقتتسإلاةسشاملاىركذنا



 لالقتسالاو ةلادعلاو مدقتلا قيرط

 برغتسملاب سيل رمألا اذهو . ةماعلا ةلاخلا ضارعتساو ء ططخلا عضوو « تازجنملا ءاصحإ ىلإ وعدت ينلا تابسانملا يه ةريثك

 . يتطولا اهططخّتم راطإ | يف « ًاقومرم ًايعامتجاو ًايداصتقا ًاروطت قكقحت « تاونس عضب ذنم رئازجلا تذخأ ام دعب

 ديدعلا تراثأ دق « اهعالدنا لنم ةيرئازجلا ةروثلاف , ةصاخ ةيّسمهأ يسثكت ةبّسانُم لالقتسالل ةرشاعلا ىركذلا نأ ىلع

 . تابجاولا دكوأ نم حبصأ ديهش نويلملا ىلع ديزي امل ءافولا بجاوو . . . تايحضتلا نم ريثكلا تمزاتساو « لامآلا نم
 « يعيبطلا نم نوككي ال فيكف . . . تابقعلا تللذو باعّصلا ت”دحتف ؛ ةصيرع لكاشم هجاوت « لالقتسالا لنم تعتف ام دالبلاو

 يف اهانعطق يتلا طاوشألا ىلع افالخ نم فراعتل تالافتحا ةماقاب ء ىركذلا هذه انادالب دلت نأ « ةلحرملا هذه انغلب ام دعب

 دهع نأو « ىكدشس بهذت مل ةلوذبملا تايحضتلا نأو « "بخت ل ةدوقعملا لامآلا نأب دّكأتلا نكمي كلذبو ؟ مدقلا قيرط

 ”حرطت تحبصأ ةيبنجألا ةرطيسلا نم نرق ىلع * ديزي ام اَهَفَئَمم يتلا لكاشملا نأو ؛ "ثتكششي مو سْنْسي م ءادهشلا

 . ةيجيردت ةروصب هكر « ةيجكهمت ةقيرطب

 قيرط « ميقتسملا قيرطلا يف ةرئاس دالبلا نأب هيزن ءيراق لكل نهربت فوس 'باتكلا اذه تاحفص يف ةدراولا قئاثولا نإ

 لالقتسالا قيرطو « ناسنالا هيخأل ناسنالا لالغتسا ىلع ءاضقلا ىلإ ةيمارلا ةلادعلا قيرط « ةيرصع ةلود ءانب ىلإ فداحلا مدقتلا

 , ةيلاغلا اهتيرحب معنت يكل « اهتيصخش تابثإو اهتمارك ةداعتسا نم اندالب نّكمُيس يذلا

 لاجترالاب تزتيمت دق ىلوألا ثالثلا تاونسلا نأل ء تاونس رشع نم ”لقأ يف ةرهابلا جئاتنلا هله ىلع اناّصح اننأ ةقيقحلاو
 تازجنم نم هيلع انلثصح ام دعب « انل قدي ال فيكف . ةيروثلا حورلا ىلإ هنم لبجدتلا ىلإ برقأ وه يذلا لمعلاو ىضوفلاو

 فيكو « رضاحلا يف ىضرلاو ةطبغلاب رعشن نأ انل قحب ال فيك « نيدايملا رثكأ يف لئاسولا ةلق مغرو « ةريصق ةدم يف ةعئار

 ؟ مدقتلا نم ديزملا قيقحتل ةديدج ةوق كلذ لك نم دمَحْسَت ال فيكو « لبقتسملاب ةقثلاب سحن ال

 داكت ال تانايبلاو تاءاصحالا نآل , تازجنملا ءاصحإ يف ةبغرلا درجم وه سيل قئاثولا هذه رشن نم دوصقملا نأ عقاولاو

 يف رارمتساب ةلوذبملا دوهملا نع ةقداص ةروص يطعت ال اهنأ ثيحب « رضاحلا يف رومألا روطت ىلإ ةبسنلاب ةميدق 0 ىتح رشنت

 « ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةابحلا ةيكرخ نع ششكي نأ « ءرملا لواح امهم « نْذِإ نكمي الف , دييشتلا نادبم

 هذهف : تالاجملا فلتخم يف ةقيمع تالوحتل ًاعساو ًاناديم مويلا تحبصأ .رئازجلا نأ كلذو . روطتلا بابسأ يف ةلمثآ دالب يف

 دهاشُت ”مويلا نحن اهو « عيراشم يف فظوت لاومأ سوؤر كلتو « قئيطتو عضوت تاحالصإ كلتو « حتفت ةديدج تاشرو
 , اهناطق ناحو تعنيأ دق عيراشملا كلت

 ضعب ميدقت وه رد ل ب ع يف انالصق لكيت مل: لاخلا. همي

 ميدقت نم انفده نأ امك . . . اهتتضتحا يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيبلابو « يفارغجلاو يخبراتلا اهراطاب ”ةنرتقم ةماهلا جئاتنلا
 . ةسايسلا كلت ىلإ ةيعادلا بابسألا حرشو « اندالب يف ةيمنتلا ةسايسل ةيساسألا تاهاجتالا حيضوت وه « ةاقتنملا ةلثمألا ضعب
 دل سل اهتاروث قيرط نع « لواحت يتلا اندالب نع ةيح ةروص مسر نم *تكمتنس كلذب انلعلو

 . ةروثلا فادهأ غولبل « راهدزالاو روطتلا قيرط

 ظحالي فوس امك « ةينطولا ةايحلا تالاحي رئاس لمشي « ةديعب ًاطاوشأ اندالب هيف تعطق يذلا رابجلا لمعلا اذه نإ
 : اهقتاع ىلع ثتذخأ دق ةلودلاف' , ةمداقلا تاحفصلا لالخ نم هسفنب ءيراقلا



 . يداصتقالا لالقتسالا قيرط نع هميعدنتو يسايسلا لالقتسالا قيقحت

 . يرئازملا بعشلا اهنم ديفتسي يكل ةيندعملا تاورثلا رامثتساو ضرألا تاريخ ةداعتسا

 . يطارقميدلا رييستلا ءيدايم ىلع ةمئاق ةلود لكل ةمزاللا ثاسسؤملا بيصنت ىلع ةيجيردت ةروصب لمعلا

 . ةكراشمألا إدبم رارقإو ةيزكرماللا قيقحت

 . ةيليوحتلا تاعانصلا نم ديدعلا ثادحإ ىتستي يكل « عّدصتلا بابسأ يف ةذعآ ةيلع ةعانص ءاشنإ

 . ةيعارزلا ةروثلا قيرط نع نيحالفا ةشيعملا فورظ نيسحتو فابرألاو يداوبلا ىلإ .ةثيدجلا قفارملا لاشدإ

 . رطقلا تاهج فلتخم نيب ةنزاوتملا ةيمنتلا ةسايس جاهتنا

 . مهنم دحاو لكل ةيداملا تايناكمالا بسحب نينطاوملا فيلكتو « رقفلا ىلع ءاضقلا لجأ نم لخدلا عيزوت ةداعإ

 . نطاوم لكل نكسملا ريفوتو ةماعلا ةيحصلا ةلاحلا نيسحتل ةلصاوتم دوهج لذب

 . تاراطالا نيوكتو « ريهامجلا ةيعوتو « لافطألا عيمجل ةساردلا لاجم حسف

 نم لمعلاو « ةينطو ةغلك اهرودب موقت يك ةيبرعلا ةفّدل رابتعالا لماك ةداعإ ىلإ صوصخلا ىلع فدهت ةيفاقث ةسايس عابنتا

 .« هل رثكتشنل الو هاسننل اًشنك ام يذلا ثارتلا كلذ « هئارثإو يفاقثلا ثارتلا ءايحإ قيرط نع ةيرئازجلا ةيصخشلا حّتفت لجأ

 . ةلشافلا رامعتسالا تالواع مغر

 ال اننأب ضعبلا نظي دقلف « لوقعلا ةيبرتو لاجرلا نيركتو « لافطألا ميلعتب قلعتي ام لك نع ثيدحلا ترّمخأ يننأ امبو
 لقح يف ةلوذبلا دوهجلا عيج نأب دكؤن يكل الإ ثيذحلا اهنع روت مل اننأ ةقيقحلاو . ةيمهألا نم ”قحتست ام ةلأسملا هذه يطعن

 ىعسي يتلا فادهألا يه ام : مويلا نولءاستي ءاملعلا ضعب ذخأ دقو . يفاقثلاو يعامتجالا يقرلا وه دحاو فده ىلإ يمرت ةيمنتلا

 نأب تنهرب دق ةيمدتلا لاجم يف ةعبتتلا انتسايس نأب ظحالل نأ انل بيطيو ؟ ةيمنتلا عيراشم ءارو نم اهقيقحت ىلإ نادلبلا نم دلب

 ”داهجو « ماعلا حاصلا مدخيو تاقاطلا ررتحُي لمع نع ةرابع يه امنإ « بعشلا ىلإو بعشلا نم ةروث يه يتلا ةنرئازجلا ةروللا

 . لاونم نسحأ ىلع سوفنلا ةيبرتل لصاوتم
 ةيلخادلا ابأضقلا يف لحدتلا مدع مارتحا نإ . اهسفن ىلع ةيوطنم رئازجلا نأ ينعت ال ةسايسلا هذه ناف ىرخأ ةيحان نمو

 . ثادحأ نم يلودلا ديعصلا ىلع يرجي امب ةّمتهم ريغ اندالب نأ ينعي ال

 .اهتاروث مكحبو ؛ اهيضارأ ريرحت لجأ نم اهحافكو اهتناقثو اهخيرات محبو « يفارغجلا اهعقوم مْكُحب رئازججلا نإ
 عم ١ صاخ هجوب ةنماضتم رئازجلاو . ملاعلا يف قطانملا نم ريثكبو بوعشلا نم ريثكب 'ةطبترم يمل « ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 رةقأش لاصتتسا لجأ نمو « ةيلايربمالا ىلعو ةيرامعتسالا ةرطيسلا ىلع ءاضقلا لجأ نم « لاضنلاو ةمواقملا لاكشأ عينج

 . ةزيزعلا نيطسلف يف ينطولا بارتلا ريرحتو « مانتيفلا دالب نم « نيبصاغلا درَْطو + ديدجلا رامعتسالا

 نك

 يف ”تّمدّنتق امب - ةيرئازجلا ةروثلا نأ كش الو . لامعأ نم لالقتسالا دعب هانزجنأ ام ىلع دهاش ريخ باتكلا اذه نإ

 مدقتلا وحن ثيثحلا اهيعس ىلع عطاسلا ناهربلا يطعتل  نيدايملا فلتخم يف دوهج نم مويلا "للبت امو ؛ ءادهش نم يضاملا

 , لالقسالاب ديدشلا اهقّلعتو ةلادعلا ىلع ديكألا اهصرحو

 يميهاربالا بلاط دمحأ .د
 ةفاقثلاو مالعالا ريزو
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 ديلاقتلاو حافكلا نم اليوط ايضام رئازجلل نإ
 نويرئازجلا ىقب دقلو . روصعلا مدقأ ىلإ مجري ةيروثلا

 مكف « ةيبنجالا تالفوتلا هاجت اوريغتي مل مهسقنأ مه

 اودارآ نيرطيسم نم مكو انصضرأ ىلع اورم تازغ نه

 جامدالل تالواحم نم مكو , اندالب ىف اودلخب نأ

 «نامورلا الو ؛ نويئنجاطرقلا الف ؛ نورقلا ربع تلاوت

 . رئازجلا نم اونكمت / نويطنزبلا الو , لادنولا الو

 هراعش ناك ىذلا ميظعلا اسنامو : نويسديلقالاف

 اطرغويو « جمان ربلا راعشلا اذه «ةقرافالل ايقيرفاد

 ربع رخآ ريبك ددعو ٠ ديلعلا سنيرفكتو , روخفلا
 لالقتسال ميظع قلعت نعو دالبلل ريبكلا هبح نع
 ام تماد ىتلاو ةيلاتتملا وزغلا ةيلمع ناو . دالبلا

 كرتت نأ نود اهلك تلاز دق نورق ةرشع نع ديزي
 . اهتادقتعم وأ اهتغلل .ارثأ

 رماظملا ضعب لضفب  مالسالا ىلع ناكو

 ىلع دمتعملا نيدلا اذه بيصن نم ناك , ةيلماكتلا

 ىقالخأ رهظ نه ىحوتسملاو ةاواسسملاو ةلادعلا

 ىوتحي يذلا ريخالاو لوالا وه نوكي نأ  ميظع

 ادسهل هينيتو هتباجتسا ققحيو ىبعشلا لغلغتلا ىلع
 . فينحلا نيدلا

 ةيصخشلا ةيمهأ عئمجي ىمالسالا رهظملا نإ

 . ةيرئازجلا

 ةيادب ىف ةمصاعلا رئازجلا ةيالو ىسيسأت ناو
 تامروجهلل اهتمواقمو « ريمشع سداسلا نرنفلا

 ضيبالا رسحبلا حربسم ىلع اهلوخدو , ةينابسالا
 كلذ لك ابرغو اقرش اهدودح طبضو + طمسوتملا

 تحبصأ ىلاتلابو . ىداملا اهدوجو ديدحت ىف مهاس

 تمت ىذلا تقولا سفن ىف ايفارغج انايك رئازجلا
 ةيرئازجلا ةلودلا نأ امك + ةيبارتلا ةدحولا هيف

 , اهلوطسابو , ىرادالا اهزاهجو , اهتموكحب

 ,ةيسايس ةقيقح تحبصأ « اهتايسامولبدو اهشيجبو
 نرقلا ةياهن ذنم تناك لوبتطسا ةدايس ناف ىلاتلابو
 . ةيمسإ ةدايس نع ةرابع ريشع سداسلا

 ارود بعلت ىتلا ةمصاعلا زئازجلا تحبصأو

 ش . ىلودلا ديعصلا ىلع

 فورق ةدع مالسالا عم رئازجلا تفرع دقلو

 نيدحوملا دهع لالخ اصوصخو ةرهدزملا ةراضحلا نم

 ىسفاقثلا روطتلا غلب ثيح رسشع ىثاثلا نرقلا ىف

 ثاذ تاعماج ةدع كانه تناك دقف : اميظع امدقت

 اهمات ةديطنسقو ةياجبو , ناسملت ىف ةيملاع ةعمس
 ناو « نييبروالا نم ددع مهنيب نم ةبلطلا نم فالآ
 ليفط نبا لثم , دهعلا كلذ ةفسالفو ءاملع تافلؤم
 نيميظع اريدقتو ىدص تيقل دق تناك , دشر نباو

 . ءاحنالا فلتخم ىف

 عدؤسملا نودلخ نبا رسهظ نينرق دعبو
 لماك هراث”اب عبط دق ةميظعلا ةميقلا وذ ىداصتقالاو

 , باجعا لكب هخيرات رطس ىذلا داولا دبع دهع

 نادلبلاب ةهيبش ٠ ىسئرفلا وؤغلا ليبق سئازجلا ةروص هذه
 .طسوتملا ضيبالا حبلا دالب ىوتسم سفن ىفو ةيبوروالا

 . 5830 ىف ةيصاعلا رئازجلل رظنم
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 وزغلا ليبق رئازجلا ةروبص ىه هذه تناك

 ىفو ةيبروالا نادلبلا هب عتمتت امب عتمتت ؛ ىسنرفلا
 تناكو ظيسوتملا ضيبالا رحبلا دالسب ىوتس

 انك مدقتلا قيرط ىف عافدنالاب اهل حمست اهتايناكما
 ةلود زيزعت ىلإ فدهي ناك ىسايسلا اهروطت نأ
 وْرْملا هنود فقو دق روطتلا اذه نأ الا , ةينطو

 . 5830 ىف ىسنرفلا

 قرح تتقلا

 لالتحالل ةليوطلا ةيرئازحلا ةمواقملا نا

 ,ىرتعملا جامدناللو « ةيلالتحالا ةرطيسسللو ء ىركسعلا

 ةروفلل قيمعلا رصنعلا لثمث ىفاقثلاو ىنيدلاو

 '. ةيرئازجلا
 وغلا ةمواقمل .ىوصقلا ةيمهالا ىلع فرعتللو

 ادبأ عطتسي مل لالتحالا سششيج نأب ريكذتلا نم دبال

 ةياهن ىف الا ىرئازجلا بارتلا ةيبلغأ بقاري» نأ

 (70) نيعبس نم برقي اهدعب ىنعي سفع عساتلا نرقلا
 تاراصتنا اهتلجس ىتلا تايحضتلاو حافكلا نم اماع

 ينارقملاو. « ةزعم وبو « رداقلا دبع رسييمالا دوئنج

 .. خلا ىلا خيسلا ىديس دالوأو

 تمسجن دق ةمواقملا نم ةليوطلا ةلحرملا هذهو

 : ةديدع لحارمب ترمو
 لمع ءىش لك لبق تناك وزغلا دض ةمواقملاف

 نكلو كارتالا دونجلا نه انوكم ناك ىذلا « ىثيجصلا

 س ريبك ددع لبق نم لجسي مل رمأ وهو .. اضيأ
 ايشيلللا فوفص ىف ةدوجوملا ةيرئازجلا تادحولا
 اذه نكلو « نزخملا لئابق نم ىرخأ تادحو نمو

 عني نأ عطتسي مل ةيكيتكتلا ءاطخالا دعب ىشثيجلا
 . 1880 ويلوي 5 ىف ةمصاعلا رئازجلا لالتحا

 هانمم سيل ةمصاعلا رئازجلا لالتحإ نسكلو
 الا صنت مل 1830 ةدهاسم نأ كلذ هلك نطقلا لالتحا
 نأشب قافنا ىأ مربي مل هنأ امك ٠ ةمصاعلا رئازجلا ىلعا

 ةمصاعلا لالتحا نأ الا .رئازجلل يسايسلا لبقتسملا
 نسم هرظتني ناك امع ىرئازجلا بعشلل فصك دق
 زويلوي 5 ةدهاعملل نييسسنرفلا قرخ نأ كاذ « هتاديدهت
 تاكاهتنالاو , ةمصاعلا ناكس حعلاصمو تايرحب سملاو

 ىقالخالا جامداللو ةيرايعتسالا ةرطيسلل ةيركسعلا ةمواقملا نا

 . ةيرئازجلا ةروثلل قيمعلا لصالا لثمت , ىفاقثلاو ىنيدلا
 راكازإطا ضوح لخدي ىدنلهلا ىزيلجلالا لوطسالا : 5
 . ةمصاعلا

 دروللا فرط نم 1856 تسشغ 27 ىف ةمصاعلا رئازجلا ةلبنق
 . تثسوه سكا



 لالتحالا اورهاغم اهب ماق ىتلا بهنلا تايلمعو ىلرالا

 س ةمصاعلا عايض ةادغ  عفد دق هريغو كلذ لك

 . لتحملا هجو ىف .فوتولل ريهامجلا
 اوكرت ةمصاعلا ناكس نه فالآ ةرشع ىلاوح نا

 نييسن رفلا ةرطيس تحت اوقبي ال ىتح مهكالمأو مهرايد

 ديلاقتلاو حورلل أجلهم ربتعت ىتلا لئابقلا نأ امك

 اهتابيظنت عيمجب تظفاح ىتلاو , ةيرئازجلا
 , ةيداصتقالاو , ةينيدلاو , ةيرادالاو . ةيديلقتلا

 ويلوي 23 ذنمو . ةمواقملل ايالخ ةدعل ادهم تناك

 سوفتنمت جرب ىف لئابقلا هذه اولثمم عمتجا 0
 لسرأو + فنعب ةمواقملا نش اوررقو ( وفتام باك )
 ىفو . ةمواقملا تاميلعت غالبال دالبلا لخاد نوبودنم

 ءالؤسمه نم نانثا ةمصاعلا ىف لقنعا ويلوي 7

 نيمواقملا لوأ ناكو لالتحالا تاوق فرط نه نييوسنملا
 . صاصرلاب :ايمر اومدعأ نيذلا

 قىرسخالا ندملا تماق :ةمصاعلا رئازجلا دعبو

 مل اهضعب نأ ثيح ةليوط تناك ام اريك ةمواقمب
 يف ترطضاو ١ 1843-1844 يلاوحاهلا هلالتحا متي

 عممسمجتل افدع لكشت تناك اهنال ميلستلل ةياهنلا

 . ةيسلرفلا تادحولا

 نسيذلا فايرالا ناكس ناف انه نسمو

 اولمحت دق ندملا نم نوئجاللا مهيلا مسضلا

 هسكردآ اسم اذهو , ةمواقملا برح لقث لك

 قيزمت ةرورف ةيادبلا دلم دكأ ىذلا لتحملا

 . (843) ىرسالا لدابت

 دجنت امود تناك ةمواقملا هذهو , اهميطحتو لئابقلا

 01 ماطتسا دقلو ٠ اهنومسجيو اهوريسي نيذلا ةداقلا



 «مهفورظو « مهطاسوأو « مهنيوكتل اعبت ةداقلا ءالؤه

 2 ةيبعشلا ةمواقللا هذهل ةفلتخم صام اوطقي نأ

 ةداقلا ءالؤه نأ وه هاسنن الأ بجي ىذلا ءىملا نكلو

 ريمامجلا ىف اودجو مهلال الا اوحفاكي نأ اوعيطتسي مل

 ةيسامح ةكراضشمو « اعجشمو انسح ىدص  ةيبعشلا

 . ةيرحلا ةيضقل
 ىف ملستسا ىذلا ىرتيتلا ىأب قارزمويف

 «ريعامجلا طغض تحت حافكلا فتاتسا دق « لوالا

 نأ انك , ةمواقملل دئاقك ةجبتملا بوجي هنبا ناكو

 ةيادبل ميظعلا هجولا ٠ ةنيطنسق ىاب '© ديحأ جاحلا

 عافدلا ىف هتادحو عم كراش دق رشع عساتلا نرقلا

 ةئيطنسقب قحتلا ةمصاعلا طوقس دعبو ةيصاعلا نع

 ايهرش الثمم موقلا رابكو ريهامجلا هب تفرتعا ثيح
 داسقو «2 ةرادالاو ىشبحلا ميظنت داعأف , ةطلسلل

 اأجتلا , 2837 ىف ةنيطنسق طوقس دعبو , ةمواقملا

 هتايح شيعي تاونس رسقع لاوط ىقبو بونجلا ىلا

 ةدينع ةمواقمو ةيساق  براجت اهلك ةايح القدم

 ىف ددش ريحا. لبج نأكو «/ ةيسنرفلا تادحولل

 . ةيفيرلا ريهامجلا كسو هزكارم دحأ سارووالا

 33د اهدححملا كنحببع

 2 توام
 هةتماو ةلؤد

 ةمئاق ةلود ةمواقم دهع وه رداقلا دبع دهع

 ىضارالا عماج ءىش لك لبق وه ميظعلا ريمالا ناك
 نع اياوج رداقلا دبع لاسشن ناك دقف ؛ دالبلا دحومو

 ءىش لك لبق ةلودلا فده نأكو , ىبنجالا لالتخالا

 حنص ٠ ةحلسم ةمواقه طورش قلخل : ايركسع افده

 ناف ؛ برحلا تارورض مغر نكلو , ةكرعملا ةحلسأ

 . اهتموكحب ةلود ميظنت ىلا لصوت دق رداقلا دبع

 هلك كلذ نم مهأو « اهتزهجأو ؛ اهسشيحو 2 اهثراداو

 ةطلبس تحتف . ثيدح ىداصتقا ماظن دعاوق ءاسرا
 ةينامث مضت ةيلاردف نع ةرابع ةلودلا تناك . ريمالا

 ,ىرئازجلا ىعامتجالا لكيهلا ديدجت ىلع لمعت , ءافلخ
 ةرادالا ديحوت ىلعو تازايتمالا لك ىلع ءاضقلا لع لمبي
 ناكو ٠ مالسالا ءىدابم ىلع زكئرت ةلادع ميمعتو
 تادحو مهززعت , نيعوطتم نم نوكتي ىماظنلا شيجلا

 . رداقلا دبع ريمالل نويماظنلا ةاسملا

 ىرسصع ماظن شيجلل ناك : لئابقلا فلتخم نم
 قائثيمل لثتمي . ةيعفدملاو , ةاشملاو ؛ ةليخلا ىلع ىوتحي
 زيهجتلا دوهجم نأ امك , نيناوق ةدع هطبضت ىقيفح
 ىسنانسأو ىرورض وه اه لك ىلا اساسا فدهي ناك

 . داليلل ىداصتقالا لالقتساللو « شيجللا

 اذه نأ الا , ةيلمعو ةيقيقح جئاتن اذهل ناكو

 ةيرئازجلا ةلودلل حمسي مل نمزلاب دودحملا طاشنلا

 نأ نيح ىف ع( 2845 35839 ) نيتنس الا مواقت نأ

 اذهو رضع عساتلا نرقلا ةياهن ىلا تدنما دق ةمواقملا

 ةجيتن تناك ةيرئازجلا ةلودلا ةمواقم نأ ىلع ريبعت

 . ةيداملا ةوقلل اهنم رثكأ ةيلوطبلاو ةيوئعملا ةوقلل
 مهراقتحاو نييسنرفلل ةلتحملا ةرادالا ماماو

 ميلست صضفر رداقلا دبع ناف ٠ ةاضمملا تاديهاعملل

 , لتحملا ةطلس ىلا هتطلس تحت تناك ىتلا ريهامجلا

 ىسف نيرضاحلا ةداقلا سلجم نم ديياتو زيزعتبو
 ىف هبشت ال برح برحلا ةدايق مامز ذخا ةيدملا
 برح « ةمظنم ةلود برح , ةقباسلا تامواقملا ءىش

 ةيصخشلا تزربو . ةمأ برح ؛ نماضتمو دحوم بعش

 ةمواقملا ىقيقحلا ئونحملا تطعأ ىتلا ىهو ةيرئازجلا
 ةلودلا نع عافدلاو ىنطولا روعسشلا نا , ريمالا

 رداقلا دبع ناك دقف , ريمالا ةسايسس هتسمسج ىتلا ىع
 عباطلا كردأ دق وجيب نأ ابك , ةينطولا مسجيإ

 دكأ امدنع ريمالا اهداق ىتلا ةمواقملا برحل ىنطولا





 ىف ةيبرعلا ةينطولاو دئاقلا اومجاهت نأ دبال »

 مكلاف الاو رداقلا دبع ةوق ميطحت نم دبالو امهعقاوم
 . « ايقيرفا ىف اًنيسش اولعفتا نل

 قلايفلا فرط نه اهتيادب ىف برحلا .تراسو ٠

 'ةيفيرلا دعاوقلا نع تعفادف , ىثيجلا ىف ةيماظنلا

 , دداقلا دبع ششيج نم ىماظن قليف . ريمالا ةسايس مسجي
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 هتادحوو ندملا رسخ نأ دعبو , ىرخالا ولث ةدحاولا
 ززمملا ريمالا ناميا ناف ىزكرملا هعقومو ةيماظنلا
 سمت مل وه امك ىقب هلمكاب بعش فرط نم ديؤلاو
 ل تاباصعلا برح , ةمواقملا برحو بئاوتلا كلت هنم

 تحبصأ ب ةرصاعملا ةيروثلا بورحلل ىساسالا عباطلا

 , ةنكمملا ةيركسعلا ةمواقملل ديحولا لكسشلا ىح

 ,ثعب ةلاسر ىف اهثدابم ضعب رداقلا دبع ددح دقلو

 تقولا ىف لتاقنو حقاكتس اننا »: لوقي وجيب ىلا اهب
 . ةنوخ انئسئ انناب فرعت كنا ؛ ابسانم هارئ ىذلا

 اذه ناف كءارو اعهرجن ىتلا تاوقلا هحاون نأ اها

 مهمجاهتسو مهعبتنس انئكلو هنيعب نوئجلا ىرمعل

 « يقابلاب :موقت نأ ةعيبطلا لعو . مهوطحتسو
 هللا دبع نب دمحم ىس وهو رخآ مواقم كانهو

 روصو 32845 ىف ةكرعملاب ماق ٠ هزعم وبب هفورعملا

 لابجب مصتعا , رداقلا دبع شيج نم باش ىدنج
 سشمدلا دقلو 2 ريمالا تاوق هتادحو» تززعو هرهضلا

 ىسقلا ثيح « هزعم وبو رداقلا دبع نه لكل لتحملا

 البلا ربع امهعبتت اقليفب 14 ىف ةلثمثملا هلق“ لماكب
 نامواقملا ناذه ناك دقف 2 تاهجلا فلتخم ىفو

 رسيمامجلا نامظني « ةيفيرلا ريهامجلا نم نائعبنملا .
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 , ةيلوطبلا ةلحرملا هذه ىف . نيمواقملا برح تادب 5845 ىف
0 

 عيقلاو تاراصتنالاو دجملاو مالآلاو تاكابتشالاو نماكملاب ةئيلملا

 , ةلوطبلا نم ةعصان تاحفص نومواقملا لجس



 , ةيسنرفلا زلكارملا امهتاوقي نامجاهيو ةيبعسشلا
 نسم اكملاب ءىيللا لوطبلا قابسلا اذه لالخو

 ققح «. تاراصتنالاو , تايحضتلابو تاكابتشالاو

 ىلا ةيسلرفلا ةدايقلاب ىدأ امم تازجعملا نومواقملا

 الاجر اوثاك دقل »تاملكلا هذه ىف مهتميقب فارتعالا

 تافاسم دعب ىلع سرافلا نوزيمي ةداعلل نيقراخ

 ٠ ةديعب ةقاسم ىلع امهنيب ثاراوحلا ىرجتو , ةليوط

 جولثلا اهيطغت ىتلا ةلوهجملا تارمللا ىلع نوفرعتبو
 مدهاشي ال ام نوعمسبو نورصبي « بابسفلا ةفاثك وأ
 « . مهريغ هعمسي وأ

 اهل ناك لتحملا دض ةليوطلا ةكرعملا هذهو
 , ريمدتلاو :« عمقلل فينعلا عداطلا : ميلالا اهرهظم

 ؛:تابيذعتلاو + ىرقلاو + ىعارملاو ليصاحملا بيرختو

 . ىلالثحا وزغ لك راثآ نم كلذ ريغ ىلاو

 ةنجل رئازجلا ىلا تلسرأ 1833 ةنس ىفو

 هيف تءاج اريرقت .تدعأف قيقحتلل ةيناملرب
 ىلوالا تاونسلا لالخ ةيتألا ءادوسلا تايئاصحالا

 : لالشحالل

 .ةيليدلا تتاشنملا ةماعلا كالمالاىلا انفضأ دقل»

 اهاندعو نأ قيس ناكسلا نم تاقبط كالمأ انزجحو

 ةفلس) ىسف انتوق ةسرامم ىف انعرشو « مارتحالاب
 انيئوتسا دقل + (كنرف افلأ 100 ب ردقت ةيرابجا

 ىلا انبهذ انايحاو ضيوعت نودب ةصاخلا كالمالا لع
 بيبرخت نمث عفد ىلع نيباصملا كالملا كلذ نم دعبأ

 مرتحت مسل اثنا , دجاسملا ىت> اذه لوشو مهرايد

 اسانآ انعمق دقل ... رباقملا الو ةينيدلا تااسشنلا ال
 ةمهت درجا انحبذ دقل « دورا صخر نولمحب

 داقك ؛ ةئبرب اهنأ ريخالا ىف رهظ اهلمكأب ريهامج
 اسائأو + دالبلا ىف مهتهازنب اورهش اسانأ انمكاح
 ةعاجسشلاىلع نورفوتب اونا مهنال الا ءىشل ال نيرخآ
 منهيلع مكحلل اماكح اندجوأ دقل ؛ انعمق ةهباجمل

 ةيريرإ انزواجت دقت . مهمادعال نيرضحتم اساناو

 . « مهرمفحتل انينأ نم

 ءاجنا مهروعش .ال اوفخي مل وزغلا تالارنج ناو
 .ىتلا ةئيندلا مهتايلمعو مهراقتحا الو نييرثئازجلا

 >تافارتعالاو , مهتاركذم وأ مهلئاسر ىف اعوزربأ

 كلسشلل ةيعامجلا ةيدابالا مهتايلمع ىلع دهشت ةيتآلا
 , ىرئازجلا

 : لوقي ونرطناس لينولوكلا بتك دقف
 قرحت اننا « اليلق الا رانلا قلطنال انناد

 «, . ءىجالملا عيمجو ىرقلا عيمجو ربواودلا
 ١ (1842 ليربا :5)

 راسدلا برخلو رمدنو قرحنو عمق اننا»

 (1842 هيثور 15) « . راجشالاو

  ىسنرفلا لالتحالا قيرط ةلقرعلو  ناكم لك ىف : 7
 ةيضافتنا ةكرح لوح ةينطولا ىوقلا عيمج رولبتت تناك
 0 1 . ةنيطنسق ةعساو



 1845 ىف ىسليبو 1844 ىف كاينفاك نم الك نإ

 نم ددع اهب ءيجتلي ناك ىتلا ءىباخملا قرحأ دق

 ماقو: . 'ميظف تومل مسهناضرعي ىلاتلابو صاخسشالا
 : عيسلا ةليبق دض ةدابالا ةيلمعب هرودب ون رطنس .

 نا . ةسعساو ةربقم رشناو ةحتف لك قلغأ ىننا»
 . «نيبصعتملا ءالؤه ثنجب صفتس ضرالا

 ىف هتايلمع نع لوقي اذه ونرطناس سفنو
 : 1855 ىف ىرغصلا لئابقلا

 عيمج ؛ الوهم اقيرح ىقيرط ىف .تفلخ دقل»

 نيتاسسبلا عيمج تقرحأ دق , نيتثام ىلاوح « ىرقلا

 . «تعطق نوتبزلا راجشأو « تبرخ

 دعب هّلعف امع صقي هناف كايناتنوم ديقعلا امأ
 ؛ صاصرلاب ىرئازج دئاق مادعا

 رسالا همصعمو سأرلا هنم تعطق دقل»
 ةبرحلا ىلع قوشرم هسارو مسيخملا ىلا تلصوو

 .ىقيدص اي اذكه ... ةيقدنبلاب قوثوم همصعمو

 .«برعلا عم بردلا نوكت نأ بجي زيرعلا

 دلبلا بيرخت نه دسال» : كاينتلوم لوقيو ١

 رافقلا و>ن ءارحصلا وجن مهفدرطو ناكسلا عمقو

 .«زيكرملا رزج ىلا تاعامج مهلقن الاو

 : ىسنرف ىدنج ةلابسر ىف ءاجو
 نوليبقبال نيذلا ناكسلا عيمج نأ « ىبأر ىف»

 داوحتسالا بجي 2« ادصح مهدصح بجي انطورش

 ,الو الس زييمت نودب ءىش لك بيرخت ءىش لك ىلع
 'هبرم قيرط ىف هتبن ةيآ رثأ نم نوكي الأ بجي . اسنج
 . « ىسنرفلا شيجلا

 : لوقي وقيفر ىد قودلا حرصو

 سأرب هابملا ىراجه اوقلغا سوؤرلاب وتأا »
 « مكليبس ضرتعي, ىودب لوأ

 : 1840 ىف ناملربلا مامأ وجيب لاقو

 ةيصخلا ىفارالاو ةحلاصلا هابم لا تدحو امئيآ »

 نع راسفتسا نودب نيرمعملا ةماقا ةش بجيف

 ديسلا دكأ 1832 ةئس ذنمو 2« ىضارألا باحصأ

 تتار يلع ةمواقمب موفت تناك ةئيدم لك و ةيرق لك : 7

 . نأسملت لتحملا دض

 : برحلا ريزؤ. رارج
 "نأ : برعلا ناكسلا عيمج ةدابا نم دبأل 0

 ىريدقت ىف ىع ةحالفلا بيرخنو قئارحلاو دزاجملا
 . « التنميه زيكرتل ةديحولا لئاسولا

 نييسنرفلا نيخرؤملا ضعب حرص ريخآلا ىفو
 : ( ضفاحم ) يتوحن .ف .! نيرصاعملا

 نم ةلئاقلا ةلحرملا هله ىف برعلا ىفتخا دقل »
 ءودهلا اذهبو , اهلتحن ىتلا ةيلحاسلا ندملا ىلاوح

 لعكب انددعأ دق اننآ حضاولا نم هناف هانققح ىللا
 دبال هناو لالتحالا ساسأ انيسرأو اندهمو (!) ةءارب

 ' هب اريهشتلل ةرورض الو , اذهب فارتعالل ةعاجش نم
 ةيمادلا انلامعأ راثآ نآ كاذ هنايسن رطخلا نم هنكلو
 . « ةقلاع لازت اه

 ( ىكارتشا- ) نايلوج .أ .ش

 55 ىلا ع تالارنجلا عفر دقل
 ءادعالا اوعمقي ملو ةيفخ دلبلا اوقرحي مل مهف ةديقعلا

 مهل اراصتنا اهنم اولعج امنئاو ةيضراع بابسال



 طقم سيل ذا : اعئار نآاك 186+ عيمر ىف ةضافتنالا روطت نأ

 نكلو مهتدعاسم اومدق ةمصاعلا بونجو يئارهولا بوئجلا لك

 .ةكرعملا يف كعفدنا ةيوارحص ىرخأ لئابقو ةبناعشلا اضيأ

 .- نارهو ةئيدم

 ةبارق ةدملو , خيشلا ىديس دالوأ ةضافننلا تدنج 21864 ذنع

 .ةئيطنسق ىلا ةيبارغملا دودحلا نم ناكسلا عيمج , ةنسس نيرشع



 نكمل 2871 ىفو « هروص عورأ ىف لاتقلا فنثتسا ء 3869 ىف

 مايأ , ةينامحرلاب لاصتالا طبر نم خيسشلا ىديس دالوأ

 . ىنارقملا جاحلا دمحم' + ىئارقملا ةضافتنا

 تكيبعتا : - اهمواكعم

 لسغتخمجملا  ددملم

 وبو رداقلا دبع نايرئازحلا نادئاقلا ناك !ذاو

 نكت مل برحلا ناف , 5847 ىف لاثقلا افقوأ دق هزعم

 هئانبأ ىف باصملا بعشلا نأ كاث . دعب تيتلا دق

 ةيبلتل ادعتسم ىقب دق هتاكلتممو هرايد تب رخ ىذلاو

 فارتعا بسحو , لالقتسالا ءاول لمحل دئاق يأ ءادن

 ىمح اهتمع رئازجلا ناف نييسنرفلا طابضلا
 . تاضافتنالا

 ةسمواقمب موقث تلاك ةيرق لكو ةئيدم لكف
 . لوقي ةازغلا دحأ فرتعا ايكو , ةمراصو ةدينع

 ىولت ةدحاولا رايدلا لع موجهلا للا انررطضا دقل »

 ٠ ةقورألاو تاحاسلا ىف ؤدعلا ةعباتم ىلاو ىرخالا

 . « رخآل حطس نم ةقيضلا تارمملا ىفو

 ىسن رفلا سيجلا ناك 3857 ىلا 1853 نمو

 لقتسم لقعم رخآ» لئابقلا دالب ىلع صوصخلاب مجهي

 . « رئازجلا بلق ىف

 ةمواقيب اضيأ ىه ةيرئازجلا ءارحصلا تماقو

 تاهجلا ىف رمالا ناك امكو . ةازغلا دض ةدينع

 ىف ادج ةطيسن تناك ةمواقلا ناف دالبلا نع ىرخالا

 ذنم « خيشلا ىديس دالوأ ةضافتنا نأ كاذ ءارحصلا

 ةمواقملا خيرات ىف ةيقيقح ةمحلم تناك 4

 نع ديزي أه ةدمل دنجت نأ تعاطتسا دقف ةيرئازجلا

 ريهامجلا عيمج ٠ قاشو ريرم حافك ىفو ةئس نيرشع
 ىتلاو ةيئيطلسفلا ىحاونلا ىلا ةيبرغملا دودحلا نم

 نم ابوره خيشلا ىديس دالوأ ءاول تحت تيظتنا

 . ودعلا ةهباجملو قرامعتسالا عمقلا

 اورقتسا نيذلا  خيشلا ىديس دالوأ ناكو

 ضيبالا ةحاوب رصقلا ىف رشع عباسلا نرقلا ذنم

 رداقلا دبع !ولبقتسا دق ( ىقرشلا طش بونج )

 ٠ بلاجالا ةازغلا دض ةرارحب هردياو

 لحر هبش نع ةرابع خيشلا ىديس, الوأ ناكو

 مهماعنأ نمو / فوصلاو رومتلا ةراجت نم نوشيعي

 لالتحالا نأ الا . لالتلا ربع اهنولقني اوناك ىتلا

 « برحلا نع ةمجانلا ةليقثلا بئارضلاو ىسنرفلا
 ناسك كلذ لك مهتراجت تضرتعا ىتلا ليقارعلاو

 ىلا فاضي ؛ 2864 ةنس يف ةحلسملا ةمواقملل اعفاد

 دق ةيرئازجلا ءارحصلا نم ةيسنرفلا اياونلا نأ كلذ

 . رثكأف رثكأ ددصتت تادب

 كاسم لاشرملا حرص 2864. ربمتبس لوأ ىفو

 نع هل ثيدح ىف رئازجلا ىلع ايلاو نيع ىذلا , نوبهم
 : خيشلا ىديس دالوأ

 ةراشا درجمب روطاربمالا نآب مهل لقي ملأ »

 ىدنج فلآ 800 عمجت نأ عيطتست اسلنرف ناف « هله
 ' , , ؟ اهدض ةلايخلا تايلمع نع ماقننالل نيدعتسم

 ىلع رثأ ,ىأ هل نكي مل ىذلا  ديدهتلا اذه ناو

 رشتنتو كادزت نأ نم كراعملا عنمي مل ئيبرئازجلا

 , حلسملا جافكلا هفئثتسا 5869 ىفف 2 رثكأف رثكأ

 دالوأ ىلا خيسشلا ىديس دالوأ مسض 2875 ىقو

 . ,ينارقملا: ةضافتنا مايأ ةينامحرلا

 ةئادح دادزت تناك ةيسنرفلا ةيعفدملا نأ الا

 تلاك ةلتاقلا عفادملا نارين بناج ىلاو ٠ رثكأن رثكأ
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 تيقب دقل / « وب ىساش » ةديدجلا قدانبلا كانه
 علدتتل تاودس لالخ أطبلا نم عونشب مست ةروثلا

 دالوأ نم ىلعل ىديس نأ كاذ 2887 ىف ةيوق ديدج نم

 امود ىقب اماع 60 رمعلا نم غلابلا خيشلا ىديس

 ناك 1882 نم ءادتباو نكلو ةمواقملل دينعلا عناصلا
 فورظ تحبصأ . ةمواقملا دلقت ىذلا وم ةزعموب

 ماطتسا 5866 ذلنم هلأ كاذ رثكا ةبعص حافكلا

 ثيح : اعيظف ايعمق ازاهج اوميقي نأ نويسنرفلا

 طقف وص عستي مل ريواودلاو نكاسملا بيرخت نا

 لافطالاو ءاسنلا نم اسساسأ ةنوكتملا لئابقلا نكلو

 ايسنت تززع دادحلا خيشلاو ىئارقملا نيب ةدسحولا نا
 ةيوقلا زكارملا عيمس تدمج اموي 25 نم لقأ ىفو « نيدعاجملا

 . دييعلا كلذ ىف ةياسب ىسنرفلا ىشيجلل

 بودجلاو برغلا وحن نورجاهي اوناك نيذلا خويسشلاو
 نومدعي اوناك خيشلا ىديس دالوأ تادحاوب اقاحتلا
 نسم فالآ ةثالث فسري لارجلا ذخأ دقف . اردغ
 نم ةئامسمخو فلأو منغلا نم افلأ نيثالثو لامجلا

 ىراجم بيرخت ناو ةمصاعلا بونج لحر نم رقبلا
 « سيشلا ىديس دالوأ تلقرع دق ىرلا لئاسوو هايملا

 بئارض مهيلع لاهنت ةكرعملا ىف نوكراشي ال نيذلاو
 ةايحلا دمجت تناك تاءارجالا هذه لثمو « برحلا
 خيشلا ىديس دالؤأ ربجتو بؤنجلا ىف ةيداصتقالا
 دقن اذلو , ةره لك ىف مهلادحو نيوكت ةداعا ىلع

 . ةنكمم دعت ملف تايلمعلا امأ تاشوانملا تلصاوت

 دق خيشلا ىديس دالوأ ةضافتنا تناك اذاو

 كراعملا نم ةئس نيرشع دعب اعمق اهيلع ىضق
 ىسن رف شيج فرط نسم اهيلع ىضق تاراصتلالاو
 ,ةمكض ةيبرح تايناكماو ىدنج فلآ 500 ىلع رفوتب

 هذده نأ ىهو ةقيقحلا لوق نم انعئمي ال كلذ ناف

 ىلوطبلا حافكلا ةحضاو ةقيرطب دكؤت ةليوطلا ةمواقملا

 عاجرتسا ىلع ممصم بعشل ةسخضلا تايحضتلاو
 ٠ الجاع وأ الجآ نا هلالقتسا

 خسيشلا ىديس دالوأ ةضافتنا روطت نأ الأ
 ىفارقملا تادحوب اهلغلغتو بونجلا وحن اهدادتماو

 زمرلا اهنا . رئازجلا خيرات ىف اصاخ اعباط ىستكت
 . لالتحالل ةيئاقلا ةلحرملا يف ةينطولا ةدحولل ىحلا

 اهلثم بونجلاو لامشلا ىف تاضافتنالا ناو

 وزغلا نم ماع نيئالث لاوطو برغلاو قرشلا ىف
 رهقت ال ىتلا ةدارالا نع حوضوب دهشت  ىشحولا
 .ةيرامعتسالا ةنميهلل دح عضو ىف ىربازجلا بعشلل

 امن * ايي

 تالوا تادحو هيف تناك يذلا تقولا ىسفف



 تناك ةمواقملا ناف , اهحافك نم ىوقت خيشلا ,ىديس

 . لالتلا ىف روطتتو مظتنت

 ىقرش ) ريبكلا داو ىف لقلا ريهامج نا ثيح
 حارجلا دعب دمضت مل ىهو تضفتنا دق ( ةمصاعلا

 ماق ىتلا ةيشحولا عمقلا تايلمع اهيف تببست ىتلا
 تناك تقولا سفن ىفف .هةتادايطضاو وتراطنس اهيا

 ةريشع لاوح ةيلخ لك عمجت رثكاف رثكأ دادزت ايالخلا
 ايركسع ايسايس اميظنت قحب لثمي ام وهو صاخشأ
 ىلع فرعتلا مهملا نمل هناو . ةحلسملا ةروثلل اديهمت
 : ىسلرف خرؤم لوقي امك ايالخلا هذه

 .شيلا ةدايق قارزموب هقيقش ملست (1871) ىنارقملا توم دعب

 تادحو نم فئاتي ايوق اشيج « ةتيحان نم زيزع ىس ماق امك
 دهشملا نكذتي عيمجلاو ؛ لجر 35000 اهنم ةدحاو لك مضت

 ىف عاقدنالا لبق مهماهإ ءارو نيلصملا نم 20.000) مل مئارلا

 . ناسملت ناردج تحت دجسملا (عةكرعملا

 نيدلا دايقلاب ةيضار ريغ « لئابق ةدع كانه د
 ببسبو مهلامآو مهحماطمل افالخ ؛ اهيلع مهضرفن انك

 نع نيعت تناك , ةيسايسلا وأ ةيرادالا انتزهحأ

 نيثالس ىلا ةرشع نم مضت ايالغ تاباختنالا قيرط
 ىلا ايالخلا نم عونلا اذه لوأ دهع عجريو . اوضع

 ةديسلا ةيعمجلا وأ ةيلخلا هذهو ٠ ةركسب ناكس

 بئارضلا ضرفتو , دئاقلا بقارت نأ اهيلع ناك

 ةكرتسألا ةيضقلل :نيضهانلاو نيقشنملا كالمأ رجحتو

 ءرئاخذلاو ةحلسالاو لويخلا ءارش اهتايحالص نم نأكو

 21 . « ةعاطلا ناجلو دايفلا ماكحأ لاطياو





 مده ناف نيسنرفلا فارتعا لالخ نمو اذكهو

 تناك 2 نييبورقلاو نيحالفلا نم ةنوكملا ايالخلا

 تاطلسلا ةرهج ددهتو ةيبعسلا ةطلسلا مسجت

 . ةيسل رفلا

 ةلامحرلا ريثآت تحت ةمواقملل ةكبش تلكشتو

 خيبشلا اذع ناكو قودص نم دادحلا غيشلا اهريسب

 ناكف ادبأ بعتلا فرعي الو لمحم ىلبع لقتاني ىحورل

 .ىضارالا عاجرتسا ىلع مهثحي سانلا ىف بطخي
 . لثحملا ةدراطمو تبهن ىنلا

 سأر ىلع ميظع لضانم زرب ىرخآ ةيحان نمو

 الف « ىئارقملا جاحلا دمحم وهو ةيركسعلا تاوقلا

 «بعشلا نع ادبآ هتلصف هتطلس الو هترهش الو هثورث

 ١٠و 2865 ةنس ىف ةلوهملا ةيداصتقالا ةمزالا لالخو

 هرمأطم غارفا نع ددرتي مل هناف ةعاجم نم اهنع جنن

 ريعامجلا كلت ريهامجلا عيمج داجنال حمقلا نم
 قحتلا 2875 سرام 55 ىف . هلاوعأ اهيلع عذو ىتلا

 ىلع ءاليتسالاو موجهلا ناك تادغلا ىفو . نيدهاجملاب

 ةفينع ةيريرحت برح تقلطناو ء جيرعوب جرب
 . ٠ ةلس نع ديزي ام تلصاوت

 ززع دق هادحلا خيشلاب ىئارقملا داحنتا ناو

 . نيمواقملا فوفص « دادصحلا خيشلل باطخ ىفو

 لبق
 . بونجلا وحن لاتقلا

 هجو 2 ةيسايسلاو ةيودعملا هتطلس كلذ ىف المعتسم

 .نيدهاجملاب قاحتلالا ىلا هيف هوعدي بعشلل ءادن
 فلأ 280 نع ديزي ام مضنا ثيح اميظع سامحلا ناكف

 لقأ ىفو 2 ىفارقملا ششيج فوفعم ىلا نيدهاجملا نم
 سشيجلل ىوقلا زكارم عسيمج هتناك ءامؤي 35 نم
 نسم لتلا تاحاسم لك نأ كاذ . ةدمجه ىسنرفلا

 تاوقلا ةباقر هتبحت تناك لقلا ىلا ةيصاعلا باوبأ

 . ةيرئازحلا

 ةفينع كراعم ىف ىفارقملا تادحو تعئدناو

 ءافتنخالاو بورهلا ىلا نييبروالا نيرمعملا رطضأ امم

 . ةنصحملا ىربكلا ندملا ىف

 ةطقن 20 نع ديزي أم دهش ةنسلا براقت ةدلو

 ملو , ةفينع كراعم ىرئازجلا بارتلا نم ةيجيتارتسا
 اهوزغ فئناتست نأ الإ لالتحالا تاوق مامأ نكي

 . ىعنقلا ىبيرختلا

 ىف ىثارقملا نيدهاجملا ريمأ دهشتسا اهدنعو

 ةييبلغا تناك ؛ 287:2 ىام 5 موي ىف ةكرعملا ناديم

 اهدنعو « نيبرثازجلا ىدسيأ نيب ىرئازجلا قرشلا

 كراعم ضوخيل شيجلا مامز قارزم وب هقيقش ملست

 . ودعلا دض اهيف ةداره ال

 حيشلا نبا زيزع ىس ماق تقولا سفن ىفو
 نيتعومجم نم فلأتي ىوق شيج نيوكتل دادحلا
 . لجر فالآ ةسمخ نم امهنم لك نوكتت

 ريغي قارزموب
 . ىرئازجلا قرشلا ىف ةئيدم نع عافدلا

23 
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 عئارلا دهشملا كلذ نوركذي سانلا عيمجو

 ءارو نيبلصملا نم صخش فالآ ةرشع مضي ناك ىذلا

 دهشملا اذه ناو . ةكرعملا وحن قالطنالا لبق ماها

 مهسفنأ نييسنرفلا ةركاذب اقلاع ىقب

 . عمقلا ديازتو تازيزعتلا لوصو لبق نكلو

 لخدو « بونجلا وحن لاتقلا ةهبج قارزم وب لوح
 !ززعم ةكرعملا لخد نابرلا ىف رداقلا دبع ةفيلخ

 . ترثوت تضفتناو . قارزم وب

 لئان دالوأ ىلع هدامتعا دعب قارزم وب ناكو

 فرط نم رسأ فسالا عم نكلو تروثوت ىلا اجتلا

 ىف نجسلا ىلإ لسرأ ثيح 5872 رياني ىف ودعلا
 . ةلس 30 ةبارق ىقب ثيح ةديدجلا اينوديلاك

 كلذكو لوقحلاو ىعارملا تبرخ تقولا اذه ىف
 -تفعاضت امك 2 لالثحالا ىوق هفرط نم ماعنالا
 . ىرقلا قارحا ىلاوتو ةيعامجلا تامادعالا

 تايلمعب اسنرف تماق 2945 ىف ةينطولا تارهاظملا ىلع درك
 . 2945 ىام « ةملاق , ةيسنحو عمق

 00 1 ل ما
 دمحم ةيرئازجلا ةمواقملا ملست + (3872) هقارزموب لاقتعا دعب
 , ةيقرصضلا ةيبودجلا ةهبجلا ىف ةكرعملا نش ىذلا ىموت نب
 كاذ ذا عمقلا هفرعو , 5875 ةياغل ىسنرفلا سيجلا طبحأو
 . ةيسشحولا هروص عيشبأ



 ةيظف اروص فورظلا هذه ىف عمقلا فرع دقل
 ةروثلا ىف اوكراش نيذلا عيمج لمشي ناكو ةلوهمو

 بئارضلا نييرئازجلا ىلع تلاهنا . ديعب وأ بيرق نم
 ببسب مهرايد نم اورجه امك برحلل ةلوهلا
 عجسشي نوديف ماعلا ميقملا ناكو , « ةماعلا ةرورضلا »

 . ىضارالا نسحأ ىلع ذاوحتسالا ىلع ةينالع نيرمعملا

 . نيرمعملا ىديأ نيب ديص ناديه رئازجلا تحبصأو
 ةمراقملل ىرخأ ةيلخب ركذن نأ انتوفي الو

 . ةشوشوبب فورعملا ىموت نب دمحم اهداق ىتلا

 ةسعيلقلا مواقملا اذه لتحا 5870 ليربأ ىف

 ةدع ماد راصح دعب ىليلتم ىلع , ىلوتسا ىام 5 ىقو
 ماجا

 ةهبجلا ىلع ةشوشوب ىلوتسا 5870 ىام ذنمو
 ءارسحصلا نع اعفادم نيمواقملا ادنجم ةيب ونجلا

 ' , لتحملا دض ةيرئازجلا
 ةسقحالم دعنو  طقف 1873 سرام 35 ىفو

 ةكرعم ىف حورجب اهلالخ بيصأ ءارحصلا ىف ةليوط
 . كولملا ىف ةشوشوب رسأ  ةفينع

 ضفر هناف ةيشحو تابيذعت نم هباصأ ام مغرو

 نسسع اربمم ةيسنرف ةمكحم فرط نم مكاحي نأ
 ةديدعلا حورجلا نع فيشكي تفي ال ناكو « ةتيئطر
 هنقالطتتسا لالخ ب همسج لماك لمست تناك ىتلا

 : ددولمب

 مسكنا فرعا ىتثأ . تولا باهأ آل ىلا د
 هسللا هجول نكلو , دعتسمل ىلنآو ىلع نومكحتس
 ىودج ال ىللا مكلقلا نمو مكتلئسأ نسم ىلوصلخ
 . « تقو برقأ ىف صاصرلاب ايمر ىتومدعاو . هنم

 ةسماخلا ةعاسلا ىلعو + 1873 هينوي 29 ىفو

 , ةنيطنسق نم ابيرق « نيتايزلا ميخم ىفو « احابص
 هناوخاب اقحتلم ,سأرلا عوفرم توملا وحن ريسي ناك
 نم ارودهشتسا نيذلا نيديدعلا نييرئازجلا ءادهسشلا

 . نطولا لجأ

 .نويرئازجلا عقر دقف « دعب هئنبإ مل حافكلا نكلو
 دّهشي هيف رامعتسالا ناك ىذلا تقولا ىف حالسلا

 حافلا لعشم ىقبو . راصتلالا ةوشن شيعيو

 لابج ىفو ء تاحاولا ىف ةددعتم تاهج ىف ائيضم

 ىف تبيروغرام ىف تعلدنا تاضافتنا نا امك : لتلا

 ىقبو . 5956 ىف ساروالا ىفد نارهو اةيالو ىف

 نيحالفلا ريهامجل ديحولا أجلملا وه حلسملا حافكلا
 ةيسايسلا ةينطولا ناو « ىلالتحالا قزامللا نم اجورخ
 . اذه لك ركذتس ةيرئازجلا

 . تايلمع لالخ نييرئازجلا نم 45 000 لدق , 2045 يام ةياهن
 . لتحملا ةيشحو ىلع دهشت ةطارخ لابج يعامجلا عمقلا

 ىوقلا مامأ' راهلا دق ىرئازجلا بعشلا نا

 , ةيرئازجلا , رئازجلا نكلو ةلتحلا ةيركسعلا

 .ىرئازج لك بلق ىف شيعت تناك , ايمسر ةلهاجتملا
 .نيتدلاخ ةيرئازجلا ةمالاو ىرئازجلا نطولا ىقب دق
 . ةيرئازجلا ةينطولا ثعبم وه ناك ناميالا اذه ناو

 ةيبيرخثخلار ١

 ريمامجلا ىوتسم ىلع « ةينطولا ةيضقلا نا
 ىلع اهوحرط نيذلا كئلوأ ىوتسم ىلعو ةيبعشلا
 ىساسأ رصنع ىنهل , ىسائسلا ديعصلا ىوتسم
 برح ىلا تدأ ىتلا ةكرحلل ةديعبلا لوصالا كاردال

 ىوتسم ىلع , لالقتسالا ىلاو ةينطولا ريرحتلا

 . ريهابجلا

 ىرئازج نطاوم بتك دقف ؛ ةلهس ةيضقلا تناك
 ١ : 2916 ىف

 اسنرفل دادتما رئازجلا نا نويسنرفلا لقبل »

 نحن ائم لاني ال اذه ناف « ةلئحه ةرمعتسم وأ

 ىف نيسمكت ةقيفحلا نآل ٠ نييرئازجلا نيملسملا
 ةقلوط نم باش ذيملتل ةلسارم كانمو ؛ « انبويلق
 25 : لرقي امدنع اريبعتو ةلالد رثكأ
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 ةروثلا اهيمسن ىربك ةروث علدنن نأ لمآ»

 .«ةسبرئازجلا

 ؛ ضفر فقوم ءىش لك لبق تناك ةينطولا نا
 ةيسنجلا الو بييلاجلالا ةرسطيسال لبقتال ىهف

 ادرمتم ربتعي .ناك سنجتملا نأ كاذ ؛ ةيسنرفلا

 . هنطوو هنيدل تقولا سفن ىف نئاخ وهف , نيترم

 دوجو ىف ةقثو اناميا صوصخلاب ةينطولا تناك دقل

 . ةيرئازجلا ةمالاو ىرئازجلا ىنطولا
 ةيضق ريهامجلا ىدل تناك ةينطولا ةيضقلاو

 ةلردللو ةيرئازجلا ةيصخشلل ةداعتساو , ةمارك

 .ةيرئازجلا ةمالا شاعتنال ديحولا راطالا , ةيرئازجلا

 بلاطملا راطا زواجنا تناك حيماطملاو لامآلا هذهو

 ىف اهلح دجتس ىتلا ةلجاعلا بلاطملا , ةيداملا

 . ةينطولا ةيرحلا
 ىرئازجلا بابسشلا ناف « نرقلا اذه ملطم ىفو

 نييرئازجلا كالمأ بهن دض هتاجاجتحاو هتوص عفر
 قرطلاو ٠ ةيسيلوبلا تاءارجالاو ملظلا دضو

 بابشلا بلاطو ؛ دايقلا اهقبطي ناك ىتلا ةيعاطقالا
 .ىف نيلثنمم اونوكي نأ يف نيملسملا قحب ىرئازجلا

 .نييسن رفلا عم نيواستم اونوكي نأو سلاجملا عيمج
 نبالا ؛ دلاخ ريمالا دجن بابشلا ءالؤه نيب نمو

 جمان ربلا نع ةدايز - ىذلا , رداقلا دبعل ريغصلا

 نيملسملا ليثمت ىلإ ىعادلاو هب مدقت ىذلا ددحملا

 تايرحلا عيمج مهحنمو , فئاظولا حيمج ىف مهكارشاو

 - نييسن رفلل اهب فرتعملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ةينالع ضفرو « مهتيصخشب نييرئازجلا قلعت دكأ

 ىسايس ريبعت لوأ اذه ناكف ؛ سيئجتلا ةسايس
 بايسشلا ىدل هادص اذه دجوق , ىرئازج ىنطو
 . ةكرحلا فقوأ 2923 ىف دلاخ ىفن نأ الإ ىرئازجلا

 لوا سسأت 2926 ىفو , تقلطنا ةركفلا نكلو

 ةسمجن مسا تحت ىبعش ىنطو ىسايس بزح
 ( ةمالاو 2 مادقالا ] هفحص نأ أمك : ايقيرفأ لامش

 دقعلا ىذلا لالتحالل ضمانملا سنؤملا ىف هتكراشمو

 ءامسرا ىف مهامس كلذ لك ء 2927 ةنسس ليسكورب ىف

 ىف نييرئازجلا لايعلا لباد اهلغلغتو ةكرحلا

 . اسلرف

 ةسبلاطملا : 3933 ىف هجمانرب بزحلا ددحو'

 شيجلاو ٠ ةيرئازجلا ةمالا ةقيتح لالقتسلالاب
 « ىنلعلا باختنالاو , ىرئازجلا نالربلاو , ىرئازجلا

 « ضرالا : ةيرئازجلا ةلودلل ةورثلا لئاسو ةداعا

 . ةيعامتجالا نيئاوقلا , عناصملا

 '”اقائيمو الماش ايفاو اجمانرب اقح اذه ناكو

 ريبعتلا  جمانربلا اذهو . ةيرئازجلا ةيئنطولل

 هتددح دق ب ةيرئازجلا ةينطولل لوالا يسايسلا

 : 0 ٠ ةمالا ةفيحص هتحرشو رثكأ
 رئازجلا لخاد ةمجنلا بزح زكارمت 72936 ذنمو

 ةهبجلا اهب تماق ىتلا تالمحلا ىف هتمعاسم ناو

 موسلب ةموكح فرط نم هلح ىف تببست ةيبعشلا
 . 3937 ىف

 لصاريل ىرئازجلا بعشلا بزح رود ءاجو

 ريبك ىدص هل ناكو ؛ ايقيرفا لامش ةمجن قيرط
 , ةيبعشلا ريهامجلاو ةبيبسشلا طسو ميظع راصتناو

 احضاو اينلع اريبعت ةيئنطولا نع ريبعتلا ناكو

 .جامدالا ىرئازجلا هبعشلا بزح ضفر دقف . اعاجشو

 :ىش ليك لبق ايلاطم تيلويث عورسشم صضفرو
 ءانخيرات ءىش لك لبق » ىنعي « ةيوئازجلا ةيصخشلاب
 ا ريكفت دئاوع « انبابش تابركذ , انديلاقت « انئاداع

 « نآلا انيف لكشت نا هنآش نهام لك

 هبيكرت سكعي ىرئازجلا بعشلا بزح جمانرب ناكو
 ةيبلغا نولكشي اوناك نيذلا لامعلا ىنعي ىغامتجالا

 بلاطملا نع تقولا سفن ىف ربعي ناكو ؛ هئاضعأ

 . ةيعامتجالا بلاطملاو , ةيرئازجلا ةيئطولا

 ةهبجلا اهب تماق ىتلا ةروزملا تالواحملا ناو

 حانجلا رئازجلا ىلع ضرفت نأ تدارأ ىتلا ةيبعشلا

 , ةينطو تاكرحك اهمدقتو ىجامدنالا ىجحالصالا

 نمو ةيلودلا ةيلامعلا ةكرحلا نع ةلوزعم ةبصعتم
 لامش ةمجن بزح ناف , ةيسنرفلا ةيلغشلا ةقبطلا

 ادكأ دق هدعب نم ىرئازجلا بعشلا بزح مث ايقيرفا
 باوجلا ىه ةرمعتسملا دالبلا ىف ةيئطولا نأ انيبو

 دقل , ىلالتحالا عمقلا ىلع درلل ديحولا ىسايسلا

 مم لماعتلا ىف نوبغري نويرئازجلا نويئنطولا ناك
 مهنكلو , ةيسنرفلا ةيطارقميدلا تامظنملا عيمج

 نيب ةاواسم ىلع ادمتعم انواعث نوديري اوناك

 راسيلا نأ الا . ةيعبتلا ىساسأ ىلع سيلو بازحالا

 دالبلا ىف ةينطولا ةيضقلا ةيمهأ كردي مل ىسنرفلا

 ةيبروالا ةينطولا نيب قرفث ال تناك دقف ؛ ةريعتسملا .

 ةيريرحتلا ةينطولا نيبو ةيعسوتلا ةقيضلا ةبصعتملا
 . تارمعتسملا ىف

 نبم ةلثمم اضضيأ ةيرئازجلا ةينطولا تناكو

 نوموقي ءاملعلا ناك دقف ٠ نيبختنملاو ءاملعلا فرط

 نوديري دقف ؛ ىنيدلاو ىفاقثلا ديعصلا ىلع مهطاشنب
 ةغللا رشنو ةيقرطلاو تافارخلا نم بعشلا ريرحت



 نأ ىف ةفيقفحلا ىفو عاطقالا ةمواقمو . ةيبرعلا

 . ىسايسلا بناجلا نع لصفنيال ناك مهلمع
 مهقلعت امود نودكؤي ءاملعلا ناك دقف

 سيداب نب خيشلا موهفم ىفو ةيرئازجلا ةيصخشلاب
 , ةيلسملا ةيرئازجلا ةمالا ىف ءاملعلا مساب قطانلا

 ىهف ... ضرالا ممأ عيمج لثم تدجوو تنوكت دق »

 الو 2 اسنرف نوكت نأ نكمي الو « اسنرف تبسيلا
 . «اسنرف نوكت نآ ديرت

 : سيداب نب لوق ناو

 رثازجلاو « انتقل ةيبرعلاو , اننيد مالسالا »
 . « انئطو

 : الماك امصالرب اهتاذ دح ىف تناك

 مالسسالا ىلا عوجرلاو ةيقرطلا ةهواقم
  ىلصالا

 ةسفاقثلاو 2 ةثيدحلا ةيبرعلا ةغللا رسشن

 , ةيمالسالا

 اسنرف ىف رئازجلا جامدا ةلواحم لك ةمواقم .

 . رئازجلا لالقتسا لجأ نم حافكلاو

 نأ ثيح س نيحلصملا طاشن لشفق ناو

 لاو ب حالصا لكو ةمواسم لك ضفر رامعتسالا

 برحلا اهتئدحأ ىنلا تارييغتلاو , عمقلا ةسايس

 .سيمض ظاقيا ىلع لمع كلذ لك ةيناثلا ةيملاعلا

 امك « ةينطولا ةكرحلا زيزعتو ىرئازجلا بعشلا
 ريمضلا ىعو نع ربع 5943 ىف « نايبلا بزح م نأ

 , بزحلا اذه ناو « نيفقثملاو ةيزاوجربلل ىنطولا

 ءاضقلاب بلاطي ناك , نيبختنملا رصانع نم وه ىذلا
 هريصم هريرزقت ىف بعش لك قحبو , رامعتسالا ىلع
 ةسيكلملا ىلع ءاضقلاو روتسسدلا تادعإو + هسفنب

 . نيدلا ةيرحو ةيبرعلا ةغللا ميسرتو « ةيعاطقالا

 ةينطو ةرظن ديأ ىحالصالا رابتلا ناف اذكهو

 اذه رامعتسالا كردي ملو . ىرئازجلا بعشلا بزح
 جامدالل لوجخ قيرط ىف عفدني نأ دارأف , روطتلا

 ةيلقال ةيسنرفلا ةيسنجلا - 2944 موسرمب  حنمو
 "سيسأتب كلذ ىلع بعشلا درو نبي رثازحلا نم

 نيب عمج ىذلا ( 1945 ) « ةيرحلاو نايبلا بابحأ »

 اولضانم ؛ لالقتسالا ةركفب ةقلعتملا تاكرحلا لك

 « نويحالصالا « ءاملعلا « ىرئازجلا بعشلا هبزح

 . ةيقيقح ةيئنطو ةهبج كلذب اولكشو

 نأ ىرئازجلا بعشلا بزح اولضانم عاطتساو

 « نايبلا بايحأ » رمتؤم ىف مهرظن ةهجو اوضرفي

 ةليرلازج ةيروهمج نيوكثا عورسشم تضفر ىتلا

 .ىلا فدهي عورشم ىلع ةقداصملل اسنرفب ةطبترم

 نالصفنم ةموكحو ناملرب اهل ةلقتسم رئازج سيبسات'

 . اسنرف نع

 ى4ب تعقو ىتلا ةينطولا تارهاظملا ىلع دركو

 ةلرهم عبق تايلمعب تماق اسنرف نأف 2945 ىاه
 نييرئازجلا عمجي ىلاولا بئان ناك هلق ىفف »

 صاصرلاب ايمر كلذ دعب اومدعيل' نحشلا ةرايس ىف
 «ءسيلوبويله ةيحان ىف نارفالا ىف نيرخآلاب ىقليلو
 . وميز ليمو

 نييسنرفلا ةيشيلملا دونج ناف « ىارقوش ىفو

 نوقلبو «نيهوبشملل» ةريبك قدانخ نورفحي اوناك
 ,صاصرلاب ايهر مهومدعيل اهلخاد لزعلا نينطاوملاب
 نم «نيهوبسملا» نه ىرخالا ةعامجلا ىتأت مث
 نأ لبق ءايحأ مهلفدل لزعلا نييرئازجلا نيئطاوملا

 . مهسفناب معروبق اورفحي
 ةرشع نع ديزي ام تايلمعلا هله تلصاوتو

 تناك دقف ؛ ةيرحبلاو تارئاطلا نم زيزعتب مايا

 . ةطارخ ةيحان لبنقن ةيسنرفلا رخاوبلا
 موسي تالاقتعالا ةجوه تادب فيطس ىفو

 نواقتعلا ناكو « ةنسلا سفن نه ىام رهش نم 2

 ثيح ةيركسعلا ةنكثلا نه بيرق ميخم ىف مهب ىقلي
 زكارم ىف ةعيظف بيرلعت تايلمعل نوضرعتي اوناك
 . نوجسللا لخادو ةمردنجلاو ةطرشلا

 بارسشلا لماك تلمشو تالاقتعالا تلاوتو

 . تايرحلل نايبلا بابحا ايالخ تلحو ؛ ىرئازجلا
 : للاتلا“ ةيئاصحالا تناك اهوي 15 دعبو

 مهتيبلغا ؛ ىاه 8 ىف اولتق نويبروالا نم 88

 . نيرخآ نيببروأ نع ةرشابم وأ ىضوفلا ببسإ
 ةسجيتن اولتق نييرئازجلا نم فلأ 45 ب

 نس ءادتبا ثررقت ىتلا ةيعامعلا عمقلا تايلمع

 . ىام 2

 . نوجسلا ىف لقتعم 0
 ددعو : تبرخو تقرحأ رشادلا نم ةئاه

 دجن ةطارخ لابج ىفو « ةيعامجلا روبقلا نم ريبك
 فيفللا ؛ لوقت ةرخص ىلع ةشوقنم ةطيسب ةملك
 . 1945 ياه 8  ىبلجالا

 اهسارب ناكملا نيع ىلا قيقحت ةنجل تلسراو

 نسم رمابو ء ةعاس 48 دعبو . ريبلبوت لارنجلا
 . « ةلجللا تلح « لوغيد لارئجلا ةموكحلا سيئر

 ةقالطنا تناك اهنكلو ةضافتنالا تلشف دقل

 نايبلا بابحأ بزح رجفن دقف ٠ ربمفون لوأ ةروثل
 هحماطم رصتنتل !اذنجم ىقب بعشلا نكلو ةيرحلاو

 27 بسلالا ةيجيئارتسالا لكشم نأ امك . ةيئطولا
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 بجاولا لئاسولاو رامعتسالا نم رئازجلا صيلختلا

 . اهسفن تضرف دق ةينطولا ةيرحلا قيقحتل اهرفوت
 ' «ةيطارقميدلا تايرحلا راصتنا ةكرحنيب ىشاقنلا حف

 نيبو ىفنئازجلا بعشلا بزحل ىعيبطلا دادتمالا

 ةيعمجو ىرئازجلا نايبلل ىطارقميدلا داحتالا

 ةنكرح نأ الا . تامظنملا ةيقبو , ةيرئازجلا ءاملعلا

 ىذلا بزحلا اوه ىقب ةيطارقميدلا تايرحلا راصتنا

 ةيرئازجلا طاسوالا ىف الغلغت رثكالاو « اريثأت رثكأ

 . نييرئازجلا نيرجاهملاو

 بزح هيف ىرت ةيبعشلا ةيئطولا تناك دقف
 . ىروثلا لمعلاو لماكلا لالقتسالا

 نأ اوضفر .نياكلا نييرامعتسالا دانع ناو

 ىف حونمملا روتسدلا اهيزنو الداع اقبيطت اوقبطي
 عصمقلا فنعو , ةتاباختنالا ريوزت نأ امك ,ء 7

 ةيعرشلا تالواحملا باصأ ىذلا لشفلاو , ىسيلوبلا

 ةكرح مفد كلذ لك , ىرئازجلا لكشملا حرطل
 بئاج ىلا  نوكي نأ ةيطارقميدلا :تايرحلا راصتنا
 « سول » ةيرس ةيظنم - بزحلل ىعرشلا زاهجلا
 .ةيعرشلا ةمظنملا» تناكو ةحلسملا ةروثلا دادعال

 نيوكتلل ةسردم حلسملا حافكلا ةداق نم ريبك ددعل

 مصأ كاذ ةلماسشلا ةضافتنالاب موقت نأ عطتست ملو

 . اهلح ىلا ىدأ امم مهيلع ىضبقلا ىقلأ دق اهرصانع

 اهب «تماق ىتلا ةيباختنالا ةسايسلا لشق ناو

 لسشفو 2 ةيطارقميدلا تايرحلا راصتلا ةكرح

 ةسهبجلا نمض اهتلواحم تمت ىتلا ةدحولا ةسايس

 ناو . اهمارتحاو هتايرحلا نع عافدلل ةيرئارجلا

 نم ةينطولا ةكرحلا عسنم ىذلا ىسايسلا قزأملا

 هيف تناك ىذلا هتقولا ىف حاسم طاشنب مايقلا

 ىفو ةيلايربمالا ىلع ترصتنا دق ةينيصلا دنهلا

 سوت ةقيقشلا نادلبلا هيف هتمهاق ىىذلا تقولا

 ىتلا ةسمزالا هيلا فاضي , حلسملا حافكلاب برغملاو
 ةيطارقميدلا تايرحلا راصتلا ةكرح ةداق تمسق

 ةيرسلا ةمظنملل لئاوالا نيلضانملاب مفد كلذ لك

 زيزعت ةيغب لمعلاو ةدحولل ةيروثلا ةدجللا ءاشنا ىلا
 ىعد امم تلضف ةلواحملا هذه نكل بزحلا ةدحو

 عيمجت ررقت نأ لمعلاو ةدحولل ةيروثلا ةنجللا
 نييئنطولا  ةعورشملا تاسمظنملا داسطا جراخخ ب

 كلذيو . حلسلا حجافكلا ىف ةكراشملا ىف نيبغارلا

 . ريرحتلا برح تعلدنا



1 . 5 

 هلي نت رجلا ةر ولكن

28 



 104 يمفود لوأن اسب

 « يرئازجلا بعشلا اهيأ »

 : ةينطولا ةيضقلا لجأ نم نولضانملا اهيأ
 : وه نالعالا اذه رشن نم انضرغ نأ كملعن  ةصاخ ةقصب نيلضانملاو « ةماع ةفصب بعشلا ينعن  اننأشب مدكح نوردصتس نيذلا متنأ
 فدهت يتلا ١ ةيساسألا انرظن ةهجو تاموقمو « انلمع نم فدهلاو انعورشم مكل حضون نأب ؛ لمعلا ىلإ انتعفد يتلا ةقيمعلا بابسألا ركل حضون نأ

 ضعبو نويرادالا اهؤالمعو ةيلابربمالا هيف كسعقوت نأ نكمي يذلا سابتلالا مكبنجن نأ وه آضيأ انتبغرو « يقيرفالا لامشلا راطإ يف ينطولا لالقتسالا ىلإ

 . ةيزاهتنالا ةسايسلا يفرتم
 ةيروث ةكرح يأ فده ناك اذاف . ةيئاهنلا قيقحتلا ةلحرم تكردأ دق - حافكلا نم لحارم دعب  ةينطولا ةكرحلا نأ ءيش لك لبق « ربتعل نحنف

 لالقتسالا ةيضق لوح ادحتم ةيلخادلا هعاضوأ يف : يرئازجلا بعشلا نأ ربتعت انئاف « ةيريرحت ةيلمعب مايقلل ةيروثلا فورظلا عيمج قلخن ىه - عقاولا يف -

 ةصاخنو يسامولبيدلا اهدنس دجت يتلا انتيضق اهنيب نم يتلا . ةيوناشلا لكاشملا ضعب ةيوستل بسانم يلودلا جارفنالا ناف ةيجراملا عاضوألا يف امأ . لمعلاو

 . نيملسملاو برعلا انناوخإ فرط نم
 ناديملا اذه يف ظحالي اممو . ايقيرفا لامش يف يريرحتلا حافكلا لحارم قمعب لثمت يهف . ددصلا اذه يف اهتلالد اهل سنوتو برغملا ثادحأ نإ

 . ةثالثلا راطقألا نيب ادبأ ققحتلا فسألا عم احل حتي مل يتلا ةدحولا هذه . لمعلا يف ةدحولا ىلإ نيعادلا لوأ ةليوط ةدم ذنم انك اننأ

 . ثادحبألا هتزواجت نم ريصم ىلإ ضرعتن انئاف بكرلا ةرخؤم يف انيقب نيذلا نحن امأ « ليبسلا اذه يف مويلا عفدنا دق اهنم دحاو لك نا

 ماعلا يأرلا دنس نم ةمورحم ءيس اههبجوت « نيئورلاو دومجلا نم ةليوط تاونسل ةجيتن ةمطحم ؛ اهسفن تدجو دق ةينطولا انتكرح ناف « اذكهو
 . ةيرئازجلا ةعيلطلا دض هحافك يف هتاراصتنا مخضأ زرحأ دق هنأ هنم ًانظ احرف ريطي رامعتسالا لعج يذلا رمألا « ثادحألا اهتزواجت دق « يرورضلا

 . ةريطخ ةلحرملا نا
 يتلا رصانعلا بلغأ اهيوح تعج يتلا نيعاولا نيلضانملا نيلوؤسملا بابشلا نم ةعومجم تأر « اليحتسم اهجالع حبصي نأ ىشخسب يتلا ةيعضولا هذه مامأ

 ةيقيقحلا ةكرعملا ىلإ اهعفدل تاريثأتلاو صاخشألا عارص هيف انهعقوأ يذلا قزأملا نم ةينطولا ةكرحلا جارخال ناح دق تقولا نإ « ةممصمو ةميلس لارت ال

 . نييسنوتلاو ةبراغملا انئاوخإ بناج ىلإ ةيروللا
 ةهفاتلا تارابتعالا لك قوف ةينطولا ةحلصملا تعضو دق انتكرح نا « ةطلسلا ناعزانتي نيذلا نيفرطلا نع نيلقتسم اننأب حضون انئاف ددصلا اذهبو

 « ةميلسلا حافكلا لئاسو مامأ ضفر يذلا . ىمعألا ديحولا ودعلا وه يذلا رامعتسالا دبخ طقف ةهجوم يهف كلذلو « ةعمسلاو صاخشألا ةيضقل ةطولغملاو

 . ةيرح ىندأ حنفي نأ

 + 0 : مسا تحت رهظت ةيديدجتلا انتكرح لعجل ةيفاك بابسأ هذه نأ نظنو

 « ينطولا ريرحتلا ةهبج »
 رحخلاو بازحألا عيمجو ؛ ةيعامتج بطلا عيمج نم نييرئازجلا 0-5 98 ٍِ 0 2-0 ا تاكرحلاو بازحألا « ةيعامتجالا تاقبطلا زم نييرئازخلا نينطاوملا عيمجل ةصرفلا حيتنو ٠ ةلمتلا تالزانتلا عيج نم صلختن اذكهو

 - انجمانربل ةضيرعلا طوطخلا يلب اميف رطسن انئاف انفده حوضوب نيبن يكلو

 : فدهلا
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 وب : ينطولا لالقتسالا

 . ةيمالسالا ءيدابملا راطإ نمض ةدايسلا تاذ ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةلودلا ةماقإ ©
 . ينيد وأ يقرع زييمت نود ةيساسأألا تايرخلا خيمج م ارتحا ©

 يلاخلا انفلخت يف اماه الماع تناك يتلا حالصالا حورو داسفلا تافلخم عبجج ىلع ءاضقلاو يقيقحلا اهجهن ىلإ ةينطولا ةكرحلا ةداعاب يسايسلا ع 5
 . يرامعتسالا ماظنلا ةيفصتل يرئازجلا بعشلا ىدل ةميلسلا تاقاطلا عيج ميظنتو عيمجت ©

 : ةيجراخلا فادهألا

 . ةيرئازجلا ةيضقلا ليودت ©
 . يمالسالاو يبرعلا يعيبطلا اهراطإ لخاد يف ةيقيرفالا ةدحوولا قيقحت ©
 . ةيريرحتلا انتيضق دئاست يتلا ممألا 5 لاعفلا انقطع ديكأت ©

 8 حافكلا لئاسو

 . اتفده قيقحت تح لئاسولا عيمجب حافكلا لصاوتس انئاف ٠ ةيجراخلاو ةيلخادلا عاضوألل ارايتعاو « ةيروثلا ءيدابملا عم ؟ماجسناو
 : امهو دحاو تقو يف نيتيساسأ نيتمهم زجنت نأ اهيلع بجي اهنده ققحت يكل ؛  ينطولا ريرحتلا ةهبج نا

 . ضحملا لمعلا ناديم يف وأ يسايسلا ناديا يف ءاوس : لخادلا لمعلا - الوأ
 . نييعيبطلا انئافلح لك ةدئاسمب كلذو « هلك ملاعلا يف ةعقاو ةقيقح ةيرئارجلا ا لعل جراخلا يف لمعلا - ًايلاث
 . ققحم رصنلا نكلو اليوط نوكيس حا انكلا نأ ةقيقحو . ؛ ةينطولا دراوملا ل ىرقلا لك دينجت بلطتتو « ءبعلا ةليقث ةقاش ةمهم هذه نا

 تاطلسلل اندعأ دقف ؛ ءامدلا ةقارإو رشا رئاسخلل ًاديدحتو « ملسلا يف ةيقيقحلا انتبغر ىلع ليلدتاو ةئطاخلا تاليوأتلا ًايشاحتو « ريخألا يفو »
 . اهسفنب اهريصم ريرقت يف اهقحب اهرمعتست يتلا بوعشلل ًايئاهن فرتعتو « ةبيطلا ةينملا اهودحت تاطلسلا هذه تناك ذإ ؛ ةشقانملل ةفرشم ةقيثو ةيسنرفلا

 « خيراتلا ةيسنرف ًاضرأ رئازجلا نم لعجت يتلا نيناوقلاو تارارقلاو ليواقألا لك كلذب ةيغلم « ةيمسرو ةينلع ةقيرطب ةيرئازجلا ةيسنجلاب فارتعالا ©
 يرئازجلا بعشلل تاداعلاو نيدلاو ةغللاو ايفارغحلاو

 . أرجتت ال ةدحو ةيرئازجلا ةدايسلاب فارتعالا سسأ ىلع يرئازجلا بعشلا فرط نه نيضوفملا نيلثمملا عم تاضوافم حتتف ©

 . ةحفاكملا تارفلا دض ةدراطم لك فاقبإو « ةصاخلا تاءارجالا لك عفرو نييسايسلا نيلقتعملا عب عيمج حارس قالطاب كلذو ةقثلا نم وج قلخ ©

 : لباقملا يفو

 . تالئاعلاو صاخشألل ةبسنلاب رمألا كلذكو مرتحتس « ةهارتب اهيلع لصحتملاو ةيداصتقا وأ تناك ةيفاقث « ةيسنرفلا حلاصملا ناف ©

 وأ « ةيراسلا نيناوقلا هاجت بئاجأك كلذب نوربتعيو ةيلصألا مهتيسج نيب رايتخالا مه نوكي رئازجلاب ءاقبلا يف نوبغري نيذلا نييسنرفلا عيمج
 . تابجاو نم مهيلعو قوقح نم محل امب نييرئازجك نوربتعي ةلاحلا هذه يفو ةيرئازجلا ةيسنجلا نوراتخي

 . لدابتملا مارتحالاو ةاواسملا ساسأ ىلع نيتنثالا نيتوقلا نيب قافتا عوضوم نوكتو رئازجلاو اسنرف نيب طباورلا ددحت «©
 ريرحتلا ةهبج نإ : هتيرح هل عجرتسن نأ ىلع لمعلاو اندالب ذاقنال اهيلإ مضنت نأ وه كبجاوو . ةقيثولا هذه كرايتل كوعدن اننإ ! يرئازجلا اهيأ

 , كراصتنا وه اهراصتناو « كتهبج يه ينطولا

 . كلمن ام سفئأ نطولل مدقن انناف « نييلايربمالل ةضهانملا كرعاشم نم نيقثاولا « حافكلا ةلصاوم ىلع نيمزاعلا « نحن امأ
 1954 ريمفون لوأ

 ةينطولا ةنامألا
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 شيج ددع عقفترا , 3954 ريمقوت لوأ ىف ىدنج 3009 نم
 لقا ىفو . 2956 تسشغ ىف لجر 50 000 ىلا ىنطولا ريرحتلا
 اءدسقم ىلطولا بارتلاو , ةمظنم ةروثلا رئازج هتنناك نيتنس نم
 ىف ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةزهجأ تميقأ امك ٠ تايالو 6 ىلا
 . ىنطولا بارتلا لما

32 

 :انلمعب تمافو « ةيلالتحالا تاوقلا تجاه 2 5058 ىلا 1956 نم

 لبانق تعرزو . ةهرحملا قطانملا نم تدازو ىربكلا جايرداكلا

 ٠ رئازجلا قطانم عيمج ىف بيؤزختلاو توملا ملابانلا

 ريرحتلا برص : 1954 ربمفو لوأ
 فصنو تاوتس عبس لثمت ريرحتلا برح نا

 دلوأ ىقك . ةلوطبلاو باذعلا نمو حلسملا جحافكلا نم

 تادحول [موجه نرعبرأ حقو 29854 ربسقون
 . ىرئازجلا بارتلا طاقن فلثخه ىف ىسودنموكلا

 حافكلا عالدنا نع نلعي روشتم عزو تقولا سفن ىفو
 ىلا ةيعادلا ىنطولا ريرحتلا ةهبج دلوم نعو ىروثلا
 فاذصحأ قيقحتو نييئطولا نيلضانملا لك عيمجت

 ةدايسلاو + ةيرئازجلا ةيصخسشلاب فارتعالا : حافكلا

 . ازجتنا آل ةدحو ةيرئازجلا

 ايالخلا ىمهو ب ىلوالا ةحلسملا تادحولا ناو

 ىف ةركر متم تناك ىئطولا ريرحتلا شيجل ىلوالا
 تزكرمت 3054 ربمسيد ذنمو مث ساروالا ىف لدالا

 ىلع دركو . لئابقلا ىفو ىنيطنسقلا لامشلا ىف
 لامشلل ةيئاثلا ةيالولا ناق ىسنرفلا عمقلا هفئع

 72955 توأ 20 ىف ريطخلا موجهلاب تدر ىنيطنسقلا
 ىتلا ةيسايسلا تايصخشلا مامضلا ىلا ىدأ ىذلاو
 3955 ربوتكأ ىسفو . ةددرته هتمقولا كلذ ىلا تيقب

 تادسحو تزكرمت 'ثيح ةينارهولا ةهبجلا تعلدنا

 . سارارتو ناسملت لابج ىف ىرخأ
 سشيج تادحو ثرشتنا 2956 فيص لالخو

 سلطالاو هوهضلاو سيرشنولا ىف ىنطولا ريرحتلا
 . ءارحصلا ىف تادحو عم اهتالاصتاب تماقو ىديلبلا

 ثيح ؛ هفوفص ىئطولا ربرحتلا شيج ززعو

 ربيمقول لوأ ىف ىدنج 3000 نم هدارفأ ددع عفترا

 نسم لقأ ىفو . 2956 توأ ىف 5009 ىلا 4



 . حمقلل ىعرش حالست بيدعتلا لامعتسا

 كلذو ملاعلا ةيقب نع رئازجلا لزعي نأ ىسنرفلا ىثيجلا دارأ
 ديزي ام ادراط : اهبرغو دالبلا قرش ىف ةبرهكم .طوطخ ءانبب

 برغملا نيقيقشلا نيدلبلا ىلا اوأجتلا نيب رئازجلا نم 280.000 نع
 ىف مهب جز نيرخآلا فالآلا تاثم نأ نيح ىف 2, سنوتو
 . تادشتحملاو نوجسلا

 ... لالتحالا شيج ةيشحو عاونأ عيمج مهر



 ريثك ىلع رطيسي ناك ىلذلا ىنطولا ريرحتلا ششيج نأ 2٠
 «ىنيطنسقلا لامشلا يفو « لئابقلا دالب ىف ةيلبجلا لقاعملا نم
 . ىوارحصلا سلطالاو , سيرشتولاو ؛ قديلبلا سلطالاو
 موقي نأ عاطئاساو دالبلا دودحو ةبرهكملا طوطخلا نيب زكرمت
 . ةلماشو ةيلحه تاموجهب



 مسقو  تمظتنا دق ةيروثلآ رئازجلا تناك نيتنس

 تاييظنن تميقا امك تايالو ةتس ىلا ىنطولا بارتلا

 تناكو  بارتلا لماك ربع ىنطولا ريرحتلا ةهبج
 نيلضانملا لكل اهردصت حتفت ىتطولا ريرحتلا ةهبج
 ةيسايسلا بازحالل دوجو نم قبي ملو نييئطولا
 ةروثلاب هقلعت نع برعأا بعشلا نأ امك ؛ ىرخالا

 ةسسانمب ىلوالا ةيخيراتلا تابارضالا ىف كراشف

 ىف رئازجلا ةيصاع طوقسو ريبفون لوأ ىركذ

 مسالل ةرشاعلا ةرودلا حاتتفا ةبسائمبو ( ويلوي 5)

 داحتالا ؛ ةديدج تاميظنت دوجولا ىلا ترهظو
 ( 1956 ويلوي ) نييرئازجلا نيملسلا ةبلطلل ماعلا
 ء( 1956 ىبرفيف 24) نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا

 ,(3056 ريمثبس 20) نييرئازجلا راجتلل ماعلا داحتالا

 نسم اءادتبا سسأت ىذلا ىرئازجلا رمحالا لالهلا

 دالبلا بلق ىف حتتفا 2956 توأ 20 ىفو . 5

 شيجو ينطولا ريرحتلا ةهبجل ىطعأ يذلا ماموصلا رمتؤم
 ةدجلا يهو ةرادإو ًايسايس ًاقاثيمو ةزهجأ ينطولا ريرحتلا
 ؛ةرودلا ينطولا سلجملا  ايلع ةدابقو ذيفتنلاو قيل
  ةيرئازجلا

 تاوقلا تجاه 3958و ب 5956 نيب اميفو

 راصحلل ةمخض كتايلمعب تماق ثيح ةيرامعتسالا

 ناكو . ةمرحملا قطانملا نم تدازو + ( جايرداك )

 نع رئازجلا لزع ىلا كلذ نم فدهي ىسنرفلا سشيجلا



 . ةيلاثم ةيرارمتسا ةيرئازجلا ةروثلاو رئازجلا برح نيب نا

 نومكحتي , ةكرعملا تاينقت ىف اومكحت نيذلا لاجرلاق ...و

 1.. رييستلا تاينقت يف اضيأ

 ريرحتلا ةكرعم مايأ نيدموي ىراوه سيئرلا



 : ةعئار تايلمعب نويئادفلا ماق ندملا ىف

 رئازجلا ةكرعم لالخو ء 2957 ريمتبس ىلا 1956 ريمسيد ىف

 مفر « نينطاوملا دييأتو , انييئادف ةعاجشو ميمصت مسحت

 رثكالا ةيرايعتسالا تادحولا فرط نم بيذعتلاو عمقلا تايلمع

 ىللسع ليلدلا ملاعلل تطعأ ةريثم هتارهاظم تبظنو ؛ ةسارش

 . ةروثلا ىف ىرئازجلا بعشلا طارخنا
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 ىنطولا ريرحتلا ىشيج لصاو , 2960 ريسسيد ىلا 2958 نع

 اناديم تناك ىتلا قطانملا ىف هتاباصعلا برح ىف هطاشن

 سلطالا لابج ىف ةوقب زكرمتو + ىسنرفلا سيجلا تايلمعل
 ,ندملا ىف ريهامجلا طغض دادزا ٠ دودحلا قطانمو ىرارحصلا

 ةمخضلا 2960 ربمسيد تارهاظم لالخ نم ةروثلل ةيلكلا تناكو
 . ةعئارلا



 ىقرش ةبرهكم طوطخ نسم هانا امب ملاعلا ةيقب
 فلا 280 نم ديزي امع دراط امك « دالبلا ىبرغو

 سنوت نيقيقشلا نيرطقلا ىلا اوؤجتلا ىرسئازج
 مهب جز نيرخآلا فالآلا .ت'انم نأ نيح ىف برغملاو

 . عمجتلا تاميخم ىفو نوجسسلا ىف

 : عمقلل ةليسوك ايمسر بيذعتلا حبصأو
 ىتلا « ذاقلالا ةنجل » هتدعأ ريرقت ىفو

 . ىلي ام أرقن نأ انئنكمي ةيسنرفلا ةموكحلا اهتسسأ

 ىسف « ةيلائته مايأ لعو « ثالث هتارم لالخ »

 ( نارهو ) بموكل ىسره ىف ( ناسملن ) رسب نيع
 نييرئازجا ضعب ناق ( ةمصاعلا ) ليق ةيازه ىفو
 ىف مهيلع قلغا دق 2, نيهوستمك اولقتعا نيذلا

 تام , كانه ةليللا ءاضقل اورطضا « رومخلل زيلاهد

 ... قانتخالا ةجيتن مهضعب

 نييسن رفلا دوثجلا لقتعا , 1957 سراه 14 ىف »

 ىلا اوقيس ( نيهوبسللا ) نيبرئازجلا نه 100 ىلاوح
 ليللا لاوط اوئكمو + قاطنتسالا راظنلا ىف وبق

 تفشنكا دفلا ىفو + ىودح نود نكلو نودجنتسي

 رهآو س نائطويلا نودج راثف ء تنثجلا نم 50 ىلاوح
 50 دعب ىلع شارحالا ىسف اهب ءاقلالاو ثثحلا لقنب

 . « ةمرحم ةفطنم ىف رتمولبك
 تناك ملابانلا لباتق ناق ىرخأ ةهج نمو

 . رئازجلا تاهج عيمج ىف بيرختلاو توملا عرزن'

 تربجا دق ةيكيئاموتالا انتحلسا نارين نا د

 طبضلاب تقولا اذه ىفو , باحسلالا ىلع انءادغأ

 تارئاطو 6 تو 29 ب و 25 ب تارئاط ءامسلا تمع

 لسبلقت تعرشو ( ةرئاط 80 ىلاوح ) رتبوكيلهلا

 ةيملهجلا اهلبائقب ىقلت تعرش تلشف الو « انعقاوم

 . 19050 ريعسيد , ةمصاعلا
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 ادوسآ اناخد فلخت ىتح رجفنت داكت ام تناك ىتلا

 . رجحلا ىنتحو رجلا لع ىتات ةمكض ناريئ هعشت

 سحأ ملل ىرخالابو رعشا مل ايصخش انأو
 ةبوبيغ ىف انآو ركذأ ال ىئلاو ةيطافسف ةحئارب الا

 ءيفطا نأ - ضرالا ىلع ىولتا اناو  تلواح ىثنأ
 . « ىهجو لالات تناك“ ىتلا راثلا نيتقورحملا ىديب

 ؛ىزه لبج ةكرعم شاع ىدنج ةداهش نمو )
 ةيشحولا تايلمعلا هذه مغرو ( 2960 ىام 58 ىف

 ربيرحتلا شيج ناف لالتحالا شيج اهب ماق ىتلا
 ةيلبج عقاومه ةدع ىف ازكرمتم ناك .ىذلا . ىنطولا

 ىنيطنسقلا لامشلا ىفو 2, لئابقلا ىف ةئيصح

 سلطالاو سيرشتولا ؛:ىفو , ىديلبلا يسلطالاو
 نم ةبرهكملا طوطخلا نيب اضيأ نكرمت - ىوارحصلا
 رات ةيلحم تاموجهب موقي نأ عاطتساو دالبلا دودح

 . ىرخلأ ةرات ةلماشو

 ربسسد نمف 2 نويئادفلا بصتنا ندملا ىفو

 ماق رئازجلا ةكرعم لالشو , 2957 ربمتبس ىلا 6

 ميمصت نأ امك «, ةيخيرات ةيلوطب تايلمعب نويئادفلا
 تناك ةيبعسلا ريمامجلا ديياتو_. نيئاذفلا ةعاجشو
 ةدابالا تايلمع نم مفرلأاب , لصفلا ةملكلا اهل

 «ةيسنرفلا تادحولا اهب موقت تناك ىتلا تابيذعتلاو

 اهنيب نمو « ةلئاهلا تابارضالا ناف ىرخآ ةيحان نمو
 مايأ ةينامث لصاوت ىذلا لماشلا ريبكلا بارضالا

 ليلدلا تطعأ دق 2 2957 رياربف 4 ىلا رياني 28 نم

 ةروثلا ىف ىرئازجلا بعشلا راهصتا ىلع ىلاعلل

 بعشلاو نيلضانملاو نيدهاجملا. راظتنال ةباجتساو

 ربمتبس 19 موي تنلعأ ذيفنتلاو قيسنتلا ةئنجل ناف

 . ةيرئازجلا ةروثلل ةتقؤملا ةموكحلا نيوكت نع 8

 فرع , 3959 ريمتيس ىلا 2958 ربمتبمم نمو

 برحلا لحارم بعصأ نم ةلحرم ىرئازجلا بعشلا



 دض ةميخض تايلمعب ماق ىرامعتسالا ىقيجلا نأ كاذ

 نسم « نودوك » ةيلبع : ىئطولا ريرحتلا شيج
 ةيلمع ,« سيرشنوملا ىف 2959 ويلوي ىلا رياربف

 لابج ىف 2959 ريمفوت ىلا ويلوي نسم « لامج ه»
 «ليستاثبا» و «اودوك» تايلمعو , ودافكالاو لئابقلا

 ةيلمعو ٠ ةنيضحلاو ةمصاعلا رئازجلا لابج ىق

 . ةيئيطنسقلا لابجلا ىف « ةميركلا راجحالا »

 عفتراو ندملا عيمج ىسنرفلا شيجلا رصاح دقل

 رسيرحتلا شيج نكلو هاصقأ ىلا ىسيلوبلا عمقلا

 عيمج عزو ثيح ةيعفولا هذهو ىشثامتي فيك فرع

 نفل

 . 1961 ريوتكأ ىف ةيسنرفلا ميلاقالا

 عيمج ىف تاياصعلا برحب ماقو ىربكلا هتادحو

 . قطانملا

 تفعاض 3960 ربمسيد ىلا 2959 ربمتبمس نمو

 ضرافتلا ىثاحتل اهتاروانم نم ةيسنرفلا ةموكحلا

 ىنطولا ريرحتلا سثيج ةيفصتل اهتايناكما لك تدنجو
 ةوقك ىنطولا ريرحتلا ةهنجو ةيركسع ةوقك
 هبئايلمع ىسنرفلا شيجلا فئاتساو . ةيسايس
 ةرئادلا لابج ىف « لوك اتنات » ةيلمع ةمخضلا

 هيلمعو , 2960 ىامد ليرفأ ىرهش ىف كلذو
 ب ىام نيب اميف ىئارهولا بونجلا ىف « ىتيهورب »

 ىفو سيراب ىف مهرودب مه نورهاظتي نورجاهملا لامعلا
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 سي رشن ولا ىف « لاقيس ٠ ةيلمعو , 2960 ربمتبس
 ىسن رفلا سشيجلا ناكو . 5960 توأ ويلوي ىف

 , مله هتايلمع امود فئاتسي

 لصاوي, ناك ىنطولا ريرحتلا سشيج نأ نيح ىف
 شيجلا اهب رمي ناك ىتلا .قطانملا ىف تاباصعلا برح

 ىوارحصلا سلطالا لابج ىف ةوقب زكرمتو ىسنرفلا
 2, ةيسنوتلا ةيرئازجلا , دودحلا قطانم ىسفو

 ةيروثلا تايئاكمالا هذه لثمو , ةيبرغملا ةيرئازجلاو
 ىلع اسنرف تربجأ دق ىرئازجلا بعشلل ةيخضلا
 . ضوافتلا قيرط ىف ريسلا

 ندملا ىف دبازت دق ىبعشلا طغضلا ناو

 لالخ اصوصخ تدكات ىتلا لالقتسالا ةداراو

 بتك دقلو 2960 ربمسيد ىف ةمخضلا تارعاظملا

 : نييفصصلا ضعب

 ىلع رضخالاب نوبتكي برع نابش ناك »
 « « ةلقتسملا رئازجلا ايحتا » ناردجلا ىلعو تاتفاللا

 رسضخا ملع ىلعو « ىنطولا ريرحتلا ةهبج ايحت د
 ةمجنو لاله همدب ىحرجلا نيملسملا دحأ طخ ضيباو
 انه ىارم ىلع نوحولي نورهاظتملا ناكو 2 ةفالفلا

 ةداسلا اهيا نوحيصي مهو ىمادلا راعشلاب

 دهشتسا دقك , انملع ىلع سسيزغ مد لاس دقل نويفحصلا

 «٠ ٠ لالقتسالا ليبس ىف نبيرثازجلا نه نويلم

 .( 1960 ربمسيد 12 موي روج ىراب ةفيحص )
 ديشنلا ٌؤتفي ال بورغلا ةياغفل رجفلا ذنم »

 نأ امك , ءاحنالا لك ىف ددرت ديراغزلاو ىنطولا

 ايحت » , « ةلقتسملا رئازجلا » , اهيلع بنك تاتفال
 ةعوفرم ةديدجلا تايارلاو + « ىنطولا ريرحتلا ةهبج
 تلاكو 2 لافطالاو ءاسنلا دعاوسب ناكه لك ىف

 ملعلا اهيلع روكلب ىف زيراب عراش بوجت ةرايس
 الاوز ميقأ نيتلف ال عراش ىفو . ضيبالاو رضخالا

 دسيشتلا عاطقلا نودب ددري ىقب توصلل ربكم
 . ىنطولا

 فوفصلا نع ىرئازجلا هبابشلا» دحا قلطناو

 «.س .ر .سر دئاق ىلا ضيباو رضخا املع مدقبل
 دق هسدسم نأب ةليوط ةدم دعب الا نطفتي مل ىذلا
 . , هلم ذخأ

 . ( 1960 12 11 دقاجللا ةفيحص لساره )

 يودلاكدصلا

 ةعساو نماضت ةكرح رئازجلا برح تراثأ

 ىتلا ةيئماضتلا تاكرحلا مهأ نم ىهو . ملاعلا ىف

 .اهتيرح لجأ نم ةحفاكملا بوعشلا خيرات ىف تلجس

 هنأ ظحالن امدنع رشكأ زربت نماضتلا اذه ةيمهأو

 نكي مل هنآو , ةفلتخم نادلب نعو «برعشلا نع ردص

 .ةصاخ تايجولويدا وأ تارايت وأ عمجت ىأب اطبترم

 ماعلا ىأرلا ءالطال ىنطولا ريرحتلا ةهبح تماق دقف

 ادوفو لسراأو جراخلا ىف بئاكم ةدع اشنأف ؛ ىملاعلا

 رئازجلا توص عمسسأو , مصاوعلا فلتخم ىلا ةريثك

 وأ تناك ةيسايس 2, ةيلودلا لفاحملا فلتخم ىف

 حئاوللاو فقاوملا ناو ... ةيوسن وأ ةيبالط ةيباقث

 2, اهحافك ةيعورشمو رئازجلا حلاصل اهيلع قداصملا

 ىرئازجلا بعشلا قحو ىنطولا ريرحتلا ةهبج ليشمتو
  لالقتسالا ىفو « ريصملا ريرقت ىفو ةيرحلا ىف

 , ديدج رمتؤم لاك ىفو ديدج عامتجا لك ىف تناك
 بعبشلا حافك نا , ةمارصو احوضوو ادكأت دادؤتا

 دق ةيبرعلا نادلبلا نم ءىش لك لبق ديؤملا ىرئازجلا
 نادليو + ةيويسآ ورفآلا دالبلا فرط نم اضيأ ديأ

 ىف ىتحو لب ةيكارتشالا نادلبلاو « ةيئيتاللا اكيرمأ
 حبصأ ماعلا ىأرلا ناف اذكهو , ةيبرغلا نادلبلا

 . ةيرئازجلا ةيضقلا سثيعي
 دوهجم ىأب مايقلا نع ةيبرعلا دالبلا ددرتت ملو

 . ايونعمو ايدام ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاسمل

 نييبيللاو ةبراغملاو نييسنوتلا انءاقشا نأ امك
 ةماحه زكارم ىنطولا ريرحتلا سيجل اودجوأ دق

 . دالبلا لخاد ريرحتلا برح تززع

 ليربأ ىف دقعلا ىذلا غنودناب رمتؤم ىفو

 ةقيرطب ةيويسآ ورفآلا دالبلا نم نماضت رهظ 5

 ةهبج رمتاللا اذه نكم دقف ازيزعتو احوضو رثكأ
 ىلع ةيرئازجلا ةيضقلا لثمت نأ نم ىنطولا ريرحتلا
 بوعشلا دييات ىلع لصحت ناو ىلودلا ديعصلا

 , اهلالقتسا ىلع تزرحأ ىتلا ةيويسآلاو ةيقيرفالا

 ةيقيرفا ةلود رشع ةعبرأ تبلط 3955 ويلوي 26 ىفو
 ةرشاعلا ةرودلا ىف ةيرئازجلا ةيضقلا جاردا ةيويسآ

 نماضت ستؤم علا 2957 سمسيد ىفو ٠ ةدحتملا عمالل

 ا ةرهاقلا ىف دقعنملا  ةيويسآلا ةيقيرفالا بوعشلا



 ريرحتلا ةهبجو اسنرف نيب تاضوافم حتف ةرورض .ىلع

 عيمج نم بلط امك , لالقتسالا ساسأ ىلع ىنطولا

 نأ , ايسآو ايقيرفا بوعش اصوصخو , بوعشلا
 ررقو رئازجلا ىف ةقبطملا ةدابالا ةيلمعن: رهشتو ددنت

 1958 ىام حتاف موي نوكي نأ ىرخأ ةيحان نم رمتؤملا
 سرام 30 ىفو . رئازجلا مم برعشلا نماضت موي
 تارهاظم ةيويسآلا ةيقيرفالا نادلبلا تدهش 8
 . رئازجلل اديبأت ةمخلض ةيبعش

 ةرزاؤم ىلع ىنطولا ريرحتلا ةهبج تلصحو
 لمشت تلامك ىتلا دامعتسالل ةضمانملا ةلتكلا

 فلتخم نأ امك , ةيناسنالا نم ةقحاسلا ةيبلغالا

 ىذلا اهنم ءاوس ةيقيرفالا لودلا تارمتؤمو تاودن

 ,توأ ) ايثورنم ىف وأ 2, (2958 ليربأ) اركأ ىف دقع

 تددن دق , (2960 هينوي) ابابأ سيدأ يف وأ , 0

 ىرئازجلا بعشلا قح تديأو ىسنرغلا رامعتسالاب
 دختت تناك ةبسانم لك ىفو , هريصم ريرقت ىف
 راحلا نماضتلا ديكاتو ليجستل ةيلمع تآءارجا

 ىفف . ةيرئازجلا ةيضقلا هاجت ةيقيرفالا بوعشلل

 ليسمك طقف سيل ىرئازجلا بعسلا حافك ربتعا اركأ
 هتيرارمتساو هلصاوت مكحس ربعي لمع هنكلو ىلوطب
 بوعشلا لهآ نعو ىسنرفلا رامعتسالا رابهنتا نعد

 نوبودلملا ضوف 5958 ريارش ىنفو . «ةيقبرفالا

 نال ىرئازجلا بودنملا , بابسشلا رمتؤم ىف ةقرافالا

 «ةيرئازج عيباسأ» نأ امك 2 ايقيرفآ مساب ثدحتي

 , نادلبلا نم ديدع ىف تمظن
 ىتلا نادلبلا ىدل  ةيرئازجلا ةروثلا تناكو

 ىسف اديدج ايولسأ تلخدأ دق  ةرمعتسم لازت اه

 رئازجلا حافك نا كاذ ؛ ىنطولا ريرحتلا تاكرح

 , باجعاو مامتعا لكب ايقيرفا بوعش هعبتت تناك
 ةسبرض تناك ةيبسنرفلا تاوقلا دض ةكرعم لكو

 , ىقيرفالا ىنطولا ريمضلل |زيزعتو رابعتسالل
 ترطضاو ةديدج قرط عارتخا ىلا اسنرق ترطضاو

 ةينطولا ةدايسلاب فارتعالا ىلا ةموغرم ةياهنلا ىف
 . اهترطيسس تحت تناك ىتلا ةيقيرفالا نادلبلل

 ع اجمإ#

 ةجيتن ناك ةيرئازجلا ةيضقلا ليودت نا
 ريرحتلا ةهبجل ىجراخلا طابشنئللو حلسملا حافكلل

 فادمالا هده ربمقوت لوأ ءادن ذدح دقلو , ىئطرلا

 عم  ةدحتملا يمالا راطا ىف راح نماضت ديكأت »

 ةهبجل ىريرحتلا طاشنلا ديؤت تناك ىتلا مالا

 ىسن رفلا ىسايسلا طغضلا ناو ؛ « يلطولا ربيررحتلا

 نم سم دق ملاعلا ىف اهفقومو طسرالا قريشلا ىلع
 , ىسامولبدلا لاصتلا

 ةسمشقالمل ةدحتملا ممالا لوبق ناف 5955 ىفو
 كلذو دحاو توص ةيبلغاب مت دق ةيرئازجلا ةيمهقلا

 اكيرمأو « ةيريسآلا ةيقيرفالا نادلبلا تيوصت لضفب
 . ةيكارتشالا نادلبلاو , ةيئيناللا

 لابعلا ىقبو تاءارجالا ةكرعم تبسك اذكهو

 ةيسامولبدلا ةكرعملا تناكو « لكشملا رهوج ةرصن ىلع

 اهميمعتبو ةيركسعلا كراعملاب ةطبترم تناك , ةليوط
 ىلوالا ةرشابملا تالاصتالا ناو . ىرئازجلا بارتلا ربع

 كلذكو , ىنطولا ريرحتلا ةهبج ىبردنمو اسنرف نيب
 برح هنم تلعج ىذلا .. سنوتو برغملا لالقتسا

 مسيمالا ىف دوفولا نم ريبك ددع ديباتو . رئازجلا
 تلعج 3957 ىتررد لالخ ةيرئازجلا ةيضقلل ةدحنملا

 3958 ىفو . ايلود أمامتعا ةيرئازجلا ةيضقلا نم اهلك

 اهسفن اسنرف ىتحو , ىملاعلا ماعلا ىأرلا ناك

 ةيضقلا ىوسي ال ىركسعلا لحلا نأب نيعنتقم
 ., ةيرئازجلا

 ةيسنوتلا ىرقلل ةيسن رفلا تارئاطلا ةلبنق ناو

 عقد دق 1958 رياربف ىف فسوي ىديس ةيقاس ىف

 طاشنلاو حلسملا حافكلا ةجيتل ناك ةيرئازجلا ةيضقلا ليودن'

 . ىنطولا ريرحتلا ةهبجل ىجراخلا



 نسمالا سلجم ىلا ءادن هجوت نال ةيسنوتلا ةموكملا

 تحبصأو ٠  ةيكيرمأ ةيلاطيرب . ةطاسول ابلط
 « ةرواجملا راطقالا نمأو ةمالس ددهت رئازجلا برح

 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلا سيسأت نأ امك
 ةيلودلا لفاحملا ناديم ىنطولا ريرحتلا ةهبطل حتف دق
 ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلا تحبصأو 2 ةعساولا

 . ةيمسرلا ةموكحلا تايحالصب عتمتت ةيرئازجلا

 ب نيمتبس ) ةديحتملا مهالل 23 ةرودلا ىفو

 2« ضوافتلل ةديؤم اقافآ تحنف دق ( 7958 رسمسيد

 رييرقت لوح ةيسنرفلا ةلودلا سيئر نايب نأ امك
 دعاس دق ةيودستلا حلانصل ىلودلا روطتلاو , ريصملا

 . ىسامولبيدلا راصحلا نسم صلختلا ىلع اسنرف

 ةيركسعلا اهللاسو لمعتستل ةصرفلا تينغف

 . ششازجلا ىف ةيسيلوبلاو

 لحلا ناف ةمخضلا لئاسولا هذه لشف مامأو

 ةيبعشلا تارهاظملا نأ كلذ , الايح حيصأ ىركسعلا

 قرئازجلا بعشلا ةدارا ملاعلل تدكأ 7960 ربمسيد ىف

 أاهسفنب ةيسسرفلا ةموكحلا تلص#)و لالقتسالا ىف

 تحبصأو . ىئطولا ريرحتلا ةهبج ىبودنمب ايمسر

 , احوصضو رثكأ ةيرئازملا ةيسامولبيدلا ةيعضولا
 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةتفؤملا ةموكحلا تعاطتسا كلذبو

 م ريصملا ريرقت قحح ضرف ةدحتملا ممالا نم بلطت نأ
 ةيرحلا قحب ىرئازجلا بعشلل ةدحتملا ممالا تفرتعاف

 ىلسع تظحالو 2 لالقتسالا ىفو ريصملا ريررقت ىف

 ىلع لمعلاو ريصملا ريرقت قح قيبطت نامض ةرورض
 , ةلادعو حجاجس كلذ ملي نأ

 رسميا ربق 2965 ربمثسم ) 6 ةرودلا لالخو

 نيب ىلوالا ةرشابملا تالاصتالا ةيمهأ مامأو ( 2

 ناسف + ةيسترفلا ةموكملاو ىنطولا ريرحتلا ةهبج
 تاضوافملا فانئكسال نيفرطلا تعد » ةدحتملا رمالا

 ىف ىرئازجلا بعشلا قح قيبطت ىف عورشلا ةيغب
 مارتحا داطا ىفو لالقتسالا ىفو ريصملا ريرقت ةيرح
 مالا ةكرعم تهتنا اذكهو « ىرئثازحلا .بارتلا ةدحو

 , ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةيرظن راصتناب ةدحتملا
 . ضوافتلا ىلع اسئرف تربجأو

 ةجحيش تابصواعملا
 حلسملا حاحتمكلل

 . حلسملا حافكلل ةجيتن تناك .تاضوافملا نا

 ىلع ترصتنلا « ديهش فصنو نويلملا » ةروث ناو

 لوأ نايب ددح دقلو , رامعتسالل بصعتملا دانعلا

 ةيصخشلاب فارتعالا ء, ضوافتلا سسأ 2954 ريمفوت

 بحشلل ءافكأ نيلثمم عما مكي نأو ةيرئازجلا ةدايسلاو

 الا ءىدابملا هذه لبقي مل رامعتسالا نكلو' , ىرئازجلا

 اهتيحض بهذ برحلا نم فصنو تاوئسس عبس دعب
 رامعتسالا ةيفصت نأ امك . ءادهشلا نم فصنو نويلم

 « رمعتسملا ةدارا ءارجا ةجيقن نكت مس رئازجلا ىف

 ةموكحلاو ىروثو حلسم لمع ةجيتن هتنناك اهنكلو

 لمعك ةروقلا ربتعت ةيادبلا ىف تناك ىتلا ةيسنرفلا
 ىلعو ةياهنلا ىف تهتناو « ةقالفلا » نم تارسشعلا

 تائم اوفلخ دق ةثالفلا ءالؤصحه نأب اهسيئر ناسل

 ةعاجسشب حافكلا اولصاو كلذ عمو ىلتقلا نم هفالآلا

 راسمئاؤجلا ىف اراشتنا ىروثلا طاشنلا دادزا املكو

 ةيركسع لئاسو ىلا ةيسنرفلا ةموكحلا تاجل املك
 لسشفو « ةعاظفو افنع دشأ عمق ىلاو ةيئقتو ةوق ةرثكأ

 رثكأ !زكرمتت نأ نم ةروثلا نكم لئاسولا هذه
 « فقرطلا عاطق ضعب دض تاءارجاب ماسيقلا ناو
 « ةريخالا ةعاس عبرلا طاشنو : سيلوبلا تايلمعو

 , ةضافتنالا ءةثدهتلا» 2 نيدرمتملا نم ةشمكو

 ةيسنرفلا ةموكحلا ىدل تناك اهلك هذه ... برحلا

 ىف اهل فرتعا ىتلا ةروثلا هذه , ةروئلا لحارم ىه
 تلواحو 2 نيبراحملا نوناقب 2958 ربوتكأ ةياهن
 ةهبج عم تالاصتا ىف لوخدلا ةيسنرفلا ةموكحلا
 ةضرفم تايصخش ةدع تلباقت ثيح ىنطولا ريرحتلا
 ىف نييرئازجلا نيبودنملا عم ةرركتم تارملو اهفرط نه
 تثفرتعاو . ةمورو « دارغلبو «٠ ةرهاقلا ىف 56

 ةسهبج ىبودنملا ضيوفتلا .قحب ةيسنرفلا ةموكحلا
 . ىئطولا ريرحتلا

 ءاثشش ىف ةسيركسعلا تايلمعلا لشف مامأو
 .ندملا ىف ىسيلوبلا عمقلا ةيلاعف مدعو 2959 2 8

 ىسف ةكراشملا نع ىرئازجلا بعشلا كاسماو

 , ةللاث ةوق نيوكت ةلاحتساو , ةروزملا تاباختنالا

 +959 ريمتبس ىف ثترطضا ةيسنرفلا ةموكحلا ناف
 ريصملا ريرقت قحب ىرئازجلا بعشلل فارتعالل



 ءاقلاو ينطولا ريرحتلا شيج لح ىنعي « لاطبالا ىنطولا رسيرحتلا ةهبج هتلبق ىذلا قحلا اذه

 :مالستسالا سايل ىستكي هنكلو املس ناك . حالسلا ةرورض لبيع ةدكؤم ىرئازجلا لكشملا لحل ساساك

 نكلو بهوي ال لالقتسالا نأب ريرحتلا ةهبج تدكأف ةيرح نم ةدكؤتم اقداصو الداع اقيبطت هفقيبطت
 هايف ثحبث تناك ىذلا تقولا سفل ىفو ٠ عزتني بعشلا اذه نأب ةعنتقمو , ىرئازجلا بعشلا رايتخلا
 ريبادتلا لك تذختا دقف ةيقيقح تاضوافم نع ةهبمجلا ةيرح لكب هريصمو هتدايس ريرقت قح حنم ام اذا

 ىرئازجلا بعشلا نأ كاذ « حلسملا جافكلا زيزعتل . ةلاحم ال لالقتسالا راتخيس هناق

 ىدأو ريصملا ريرقت قح عزتلا ب  هحافك لضفب .2٠ ضوافتلا ىثاحتل هتاروانمب رامعتسالا ماقو
 ريرحتلا شيج ةيفصتل هناكما ىف ام لك لمعو
 قيرط ةياهل نكت مل , ىئازجلا ىف رامعتسالا ةيفصت نا ىسطولا ريرحتلا ةهبسجو ؛ ةيركسع ةوقك ينطولا
 . ىروثلاو .حلسملا لمعلا ةجيتل تناك اهنكلو لتحملا اهدار تالواحم لك نم اسنرف تبرهتو . ةيسايس ةوقك
 . راصتنالاب لفتحي بعشلا نع ريصملا ريرقت غارفا ىلع ةلماع , هيزنلا ضوافتلا
 رصتنتس اهنا كلذب ةمهوتم ٠ ىقيقحلا هاوتحم لك
 تناك ىرخأ ةيحان نم اهنأ امك , رئازجلا ىلع ايركسع
 « ىنيدو ىقرع ميسقت , ميسقتلاب رثازعلا ددهت

 اهيف عتمتي رئازج قلخ ىلا كلذ ءارو نم فدهت' ىمهو

 مهحنمت ل نسيروزملا نيبختنملا دعتو , نويبروالا
 اهيلع فرشي ناك تاباختنا ىف  صاخ نوناق
 ةديدجلا ةسايسلا هذسه ناو . ىسنرفلا شيجلا
 دض ةدعاصتم برح اهززعت تناك , ةموعزملا ةيروثلا
 عهوتي ناك رامعتسالا نأ كلذ . ىرئازجلا بعشلا

 ملسلا ىف ةينطولا ريرحتلا ةهبجت ةبغر ىف ىريد
 ىركسعلا رايهنالا ىلع اليلد ءاتفتسالل اهلوبق ىفو

 . ىرئازجلا ىنطولا ريرحتلا شيجل

 ىدحتلا ىتطولا ريرحتلا ةهبج تهجاو دقو
 هيف ثتلجس ىذلا تقولا سفن ىف . ىلايربمالا
 حلسملا ةحافكل راصتناك ريصملا ريرقت قحب فارثعالا

 لالقتسالا وهو اهفده ديكات ىلع تليع اهئاف

 . ةليوط ايرح ةيلايربمالل ةضهانملا برحلا تدبو
 ريرحتلا شيجو ىنطولا ريرحتلا ةهبج نم لك ناك
 ماعلا موجهلا ةهباجمل لماك دادعتسا ىلع ىنطولا
 ةكرعمب مايقلل دعتسي ناك ىذلا رامعتسالل لماشلا
 كحابتلل نيدعتسم ايقبو , تاهبجلا عيمج ىلع ةمساح

 . ريصملا ريرقتل لداعلا قيبطتلا ساسأ ىلع
 تررق ةيسنرفلا ةلودلا سيئر ةوعد ىلع ادرو

 دفو لاسرا 2960 وينوي ىف ىئطولا ريرحتلا ةهبج

 , ديدهت تالواحمو ةدع تاروانم دعبو ؛ سيراب ىلا

 ةيسارفلا ةموكحلا نكت ملو , نالوه ىف تالاصتالا تمت
 تاحارتقالا لك تضراعو ٠ ضوافتلل دعب ةدعتسم

 دجوو . اهدرفسي اهطورش تددحو ةسيرئازملا
 نع اثحب اومدق نيذلا  نويرئازجلا نوبودنملا
 ملس » مهيلع ضرعت مهسفنأ  ضوافتلا تايناكما



 ةهبج ناو / برحلا تلصاو#و . نالوه تائداحم ىلا

 ريرحتلا شيج ةوق نه ةدكاتملا , ىنطولا ريرحتلا
 اهتاراصتنامبو» ىبعشلا ديوأتلاب ةيوقلاو 2 ىئطولا

 ىف اهتيغر 2965 هينوي 26 ىف تداعأ- ةيسامولبدلا
 ,ةديدجلا تارواثملا مغرو . اسنرف عم ىئانثلا ضضوافتلا

 ريرقت ثحبإل نايشيإ ىف تأدب ىلوالا تاضوافملا ناف

 نم عيباسأ ةثالث دعبو , هب ةقلعتملا لكاسملاو ريصملا

 تررق 2 ( 32963 هينوي 13  ىأم 20 ) تاثحابملا

 14 ةدل تاثحابملا ففاقيا اهدرفسس ةيسنرفلا ةعوكحلا

 0 , امري

 كراعملا ةديلو ةروثلا ناف , تهتنا دق ريرحتلا برح تناك اذا

 ةاواسملاب هتبلاطو اهتوقب ريعامجلا ترعش دقف + تلصاوت
 ,ةيئطولا هتاورثلا عاجرتسابو نييرئازجلا عيمج نيب قوقحلا ىف
 لالغتساو تازايتمالا ىلع ءاضقلابز ٠ ةجتنملا ىوقلا ةيمئتبو
 . ناسنالل ناسنالا



 ةهبج ىبودنمل ةيسنرفلا ةموكحلا تمدق دقف

 رئازج :لالقتسالل ةيروتاكيراك ةروص ىنطولاريرحتلا
 .2 ةيسنرف » ءارحصو « اهسامخأ ةعبرأ نع ةعوطقم

 ىعو ةنده اهدرفيب ةيسن رفلا ةموكحلا تررقو

 ىسايس ىوتحم لك عزن ىلا كلذ ءارو نسم ىمهرت
 . لاتقلا فاقيال

 نارقول ىف تفناتسا ىتل) تاضوافملا نأ امك

 نا كاذ ةجيثن ىلا دوت مل ( 296* ويلوي 28 20 )

 ديرت تناك اهمعازم نم ريغت ل ىتلا ةيسنرفلا ةموكحلا

 حلتو لامسشلا رئازج نع ةيرئازجلا ءارحصلا لصف

 ناك دقل . ايزايتما انوناق ةيسنرفلا ةيلقالا صنم ىلع

 آهل جرخم ال برح ةلصاوم ىلع اممصم رامعتسالا

 تناك ىتلا ترزنب ىلع هموجم ءارو نم .. فدهي ناكو
 نع مغرلاب اذهو ىرئازجلا بسشلا ىلع موجهلل ةدعاق

 هعقاوم زيزعت : ىسنوتلا بعشلاو ةموكحلا ةدارا

 ريرحتلا سثيج ىقبو « ىبرعلا برغملا يف ةيركسعلا
 «ناديملا ىلع ةرطيسلا ودعلا عطتسي ملو اظقي ىئطولا
 فقوم ديدج نم ىنطولا ريرحتلا ةهبج تدكاو
 ىرثازجلا بعشلا قح ساسأ ىلع ىضوافت لح : ةروثلا

 . لالقتسالاو ريصملا ريرقت ىف

 اعساو ضوافتلا قيرط كلذب ةهبجلا تحتفو

 نع ىرئازجلا لكشملا لح ىلع اسنرف زجع ناو
 ؛ ىئطولا ريرحتلا شيج ىلع ىركسع راصتنا قيرط
 , ىنطولا ريرحتلا ةهبج نودب ملس ةماقا ةلاحتساو

 لكي هريص» ررقي نأ ىف ىرئازجلا بعشلا ةداراو

 . هلم رفع ال رمأ تاضوافملا نه لعج ةيرح

 ,ةيرهوجلا اياضقلا لوح ةيرس تالاصتا دعبو
 ,تددح دقف : ةيلاعف رثكأ ةلحرم ىف تاضوافملا تلخد

 ةيسنرفلا ةيرئازجلا تايقافتالل ةضيرعلا طوطخلا

 سور ىد ةيرق ىف نيدفولا نيب تمت ةلباقم ءانثأ

 . هروج لابج ىف

 نايثا ىف لانقلا فاقيا لوج ةودنلا تملاو

 1962 ويلوي لوأ ىفو . 2962 سرام >8 ىلا 7 نم

 كلذبو لالقتسالا حلاصل ايعامج نويرئازجلا توص

 : ريرحتلا برحل لوالا ىسايسلا فدهلا ققحت
 اهنكلو / ةيساح ةلحرم تناك 2, رئازجلا تلقتساو

 . بعشلا ىلاووبعشلا نم ةروثلا قيرط ىف ةلحرم

 ناف ٠2 تهتنا دق ريرحتلا برح تناك اذاو

 ترعش دقو 2 تلصاوت دق , كراعملا ةديلو , ةروثلا

 فوقحلا تاواسمسب تبلاطو اهتوقب ةيبعشلا ريهامجلا

 , ةينطولا تاورثلا عاجرتسابو نييرئازجلا عيمج نيب'

 .ةيوهجلا قراوفلا ىلع ءاضقلابو ةجتنملا ىوقلا ةيمدتبو
 . ناسنالا ةيخال ناسلالا لالغتسا لكل دح عضوبو

 حلاصل ريرحتلا برح ةيكيماتيد تلمع دقل
 ةيرئازحلا ةلودلا ناو . ةيكارتشالا ىلع دالبلا حتفت

 ثيح 1965 ىف تززعو 1962 ةنس ىف تميقأ ىتلا

 تحبصأ «, لاعفو رداق ىموكح زاهج ىلع ترفوت

 . ةيكارتشا ةسايسل ةليسو
 تنكم ةينطولا ةناقثلا ثعبو بيرعتلا نأ امك

 ناك ىتلا ةيصخشلا هذه هتيصخش ديكأت نم انبعش

 .اهل ايفو اهب اقلعتم امود

 ةيعامتجالا ةلادعلاو مدقتلا وحن ريست ةروثلا نا

 .٠ ىرئازجلا ناسنالا رامدزا وحنو
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 تايحضتلا عيمجو ةليوطلا ريرحتلا برح نا
 ةسييغب ىرخأ ةكرعم ةلقتسملا رئازجلا ىلع تبضرف

 ٠ ىلطولا داصتقالا بيلاود عومجم ةبقارم نامض

 قباسلا لتحملا عم ةيعبتلا طباور عطق نم دبال ناكف

 حيونتو 2 ةيبنجالا تاراكتحالا ةنميه نم ىصلختلاو

 هيجوتو , الداعتم ىراجتلا نازيملا لمحو . تالدابملا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا وحن ةيلاملاو ةيداصتقالا ةسايسلا

 ىرئازجلا بعشلا حلاصل ةيعامتجالاو

 "دسم د
 تاوئسلا عبطت تناك ىتلا ىضوفلا نم مغرلاب

 ةيمنتلا ةيجتارتسا ناف , ةلقتسملا رئازجلل ىلوالا

 . ريعامجلا طغض تحت ء رولبتت « 2963 ذنم , تأدب

 تذخأ دق 1963 ناوج 50 ىف ىروثلا حيحصتلا ذئمو

 اقيقد , اطوسظم الكش ةيبنتلل ةيجيئارتسالا هذع

 .اهلبقتسم ىلا رظنت اهرساب ةمالا تلعجو 2 افحازو

 . لؤافتو لمأ لكب
 تضرف ةيكارتشالاو ةططخملا ةيمنتلا رابتخاو

 , ةيعيبطلا اهتاورث عاجرتسا ةيولوأ رئازجلا ىلع
 . ضرألا اهتمدقم ىفو

 صرال اعءاجتسلا

 بهنلا تايلمع ذنم , ناك ضرالا عاجرتسا نا

 2: لالتحالا وزغلا نابا تنثدح ىتلا ىلوالا لالغتسالاو

 اهمظعم ىف يع ىتلا ةيرئازجلا ريهامجلل قيمعلا لمالا
 ,كاذا ءىطخت مل ةيرامعتسالا ةطلسلاو . ةيجالف ةقبط

 . رئازجلل اهوزغو اهلالتحا ةيادب عم اهنأ ثيح
 ةيسنرفلا ةيكلملا زيزعت ىلع لئاسولا عيمجي تلمع
 درمت ةلواحم لك عمق تقولا سفن ىفو رئازجلا ىف
 . ةيفيرلا ريهامجلا فرط نم

 راسلطا ىف ةقبطملا هذه بهنلا ةسايبس نا

 نيحالفلل ةيعامجلا ةرجهلا ىف تببست دق لالتحالا

 بونجلا ىف ءادرجلا تاهجلاو لابجلا ىف نيبرئازجلا
 ديازتم ريقفتو ناكسلا ىف ةدايز ىلا تدأ ىتلاو

 . ىحاونلا مذهل

 , ةيتفلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ىلع ىلاتلاب ناكو
 ريعامجلا ىلا ةلادعلا عاجرال ريخآك نودبو دنجتت نأ

 ةعارزلا ليوحت هتقولا سفن ىفو ةيرئازجلا ةيفيرلا

 . ةينطولا ملاصملل اقيط اقيمع اليوحت

 ددح نأ سلب اره جمان ربل قبسس 2962 ناوج ىفو

 ةنميه ةلازا ... » : لالقتسالل ةلجاعلا مامهملا

 ةيداصتقالا تاقالعلا رهص قيرطنع كلذوتاراكتحالا

 زجاوحلا ىلع ءاضقلا , اسنرف اهتمدقمىفو جراخلا عم

 ةايحلا ةزهجال ىرذج ليوحتب كلذو ةيلخادلا

 طاشن ىأب مايقلا ليق ء اذا دبال ناك . «... ةيفيرلا

 ناديملا ىف ةيكارتشالا تارايتخالا قيبطت ةيشب

 . ةيحالفلا رئازجلا عاجرتسا لبع لمعلا , ىعارزلا

 130 نع ديزي اه ىركذ تناك 5962 ةنمس ىفو

 نوحالفلا اهعم رظتني مل ةجردل ملظلاو بهنلانم ةنس
 نا . ضرالا ةيكارتشا قيبثعتل ةيموكحلا تارارقلا

 ةعساش تاحاسم كرت دق نيرمعبلل ىعامجلا باهذلا

 اهبصخأو يضارألا نسحأ نم يهو ةلمهم يضارألا نما

 . دالبلا يف

 ىيضوللا ضعبو تابوعصلاو لكاشملا مغرو

 نييعارزلا لامعلا ناف اذهب فارتعالا نم دبالو

 ىضارالا لالتحا ىلا 9662 ويلوي ذنه اورداب دق

 . لالقتسالل لوالا داصحلا مج ىلا مث « ةرغاشلا »

 ناديم ىف دلو دق ىتاذلا رييستلا نأ ىرن اذكهو

 ةروهشملا تارارقلاب هتمسر دق ةموكملا نأ ىتح لمعلا

 . 2963 سرام تارارق

 نروريعملا اهكرت ىتلا كالمالا ىلا ةئاضالابو

 , ىغبني امك لغتست مل ىتلا عرازملا كلذكو ةرغاش

 , ىضارالا عيمج ناف ل 3963 ربوتكأ ذنم ب كلذكو

 راطا ىف لامعلا ىلا اهلك تملس دق نيرمعملا ىضارأ

 . ىتاذلا رييستلا

 ةداعاب ىضاقلا 2968 ريمسيد موسره نا امك

 دوهجملا كلذكو , ىحالفلا ىئاذلا رييستلا ميظنت

 ةرودصص ءاطعاب اهلك تحمس دق , تادامتعالل فعامضملا.

 ةليسو ريخالا اذه نم ةلعاج ىتاذلا رييستلل ةديدج

 . ةيطارقميد ةيكارتشا ملاصل رايتخالل ةيسساح



 لي 3 قا مْ ّط

 رئازجلا ىلع ضرف ةيكارتشالاو هططخملا ةيسنثلا رايتخا نا

 . ضرالا ؛ اهتعيلط ىفو ةينطولا تاورثلا عاجرتسا طرش
 . ةنيطنسق ةيالو ىف حمق لقح



 راصتنا ىف ايساسأ ارود بعل دق ةيمجنملا تاورثلا

 . فلختلا ىلع رئازجلا

 تاسكرشلا ةسايس ناف 2 رارقلا اذه لبقو

 , ةيبئجالا تاراكتحالا ىديأب تناك ىتلا ةيمجنملا

 :ابا زيمتت تناك

 . ثحبلا ةيلمعل مات هبسش مادعنا

 ىذلاو ةيئطابلا تاورثلل ىلاجترا لالغتسا

 رفحلا تايلمعب مايقلا ضفر ىف ىلجتي ناك
 ىدأ دقو كلذ عم ةيروزض تناك ىتلا

 اهب فرتعملا رابآلل عيرس لالغتسا ىلا اذه

 لبيقتسمل رابتعالا نيعب ذخأ نود ةزهاملاو

 .. مجاتملا
 نيب مربت تاقافتا ىلع دمتعت ةيراجن ةسايس ب

 ةيلامسأرلا حلاصملاب طتساور اهل تاعامج

 . ةيراجتلا اهتاكبسل انامض

 مجانملا رامثتسال ةينطولا ةكرشلا ناف اذه ىلعو

 عيمج رييست ةموكحلا اهيلا تدهع ىتلاو « ميرتوس »
 , ملظلاو زازتبالا نم ةلس 130 نع ديزي ام ىركذو 2964 ىف ءامضقلا ىلا ىمري افده اهسفنل تددح دق , مجانملا

 ةيهركحلا تارارقلا نوحالفلا اهعم رظتني مل ةقيرطب تناك
 ةداسعا ىلا لوصولل تاضقانتملا هذه ىلع ايحيردت لامعلا ماق 2962 عيبر ذنمو , ضزالا ةيكارتشا قيبطتل

 ةيمدتلا فادهال اقبط مجانملا رامثتسا ميظنت عج مث «ةرغاشلا» ىضارالا ىلع ءاليتسالاب الوأ نويعارزلا
 ٠ دالبلل ةيداصتقالا 3 . لالقتسالل لوالا داصحلا
 . ةجيتم ىف ايتاذ ةريسسم ةعرزم

 هنودب ىذلاو ايمتح ءارجا ناك ةينطابلا تاورثلا ميمأث نا
 . ةلطاب  فلختلا نم اجورخ .. عينصتلل ةلواحم لك نوكت 5

 لقمه ضرالل ةينطابلا تاورثلا مسيمأت نا

 ىذلا . ايرورض ءارجا ناك  ىضارالا عاج رثسا

 نع «٠ جورخلا ةيفب عينصتلل ةلواحم لك نوكت هنودب
 . ةلشافو ةلطاب , فلختلا

 ديال ناك عينصتلا قيرط ىفو .. لعفلابو
 ليعو , ةيلوآلا داوملا كالثماب رمت نأ ىلوالا ةلحرملل

 هسفئ يضرف دق ةيمجنملا تاورثلا ميمأت ناف اذه

 - .ىلوأ ةرورضك
 نم سامحب لبقتسا ىذلا  رارقلا اذه ناو

 ةجيتن ءاج دق ب ةيرئازجلا ريهامجلا ةيبلغأ فرط
 دنمو . 2968 ىام 8 خيراتب ةرداصلا ميمأتلا ميسارمل

 ءارو نسم ةدراو تامؤاشتل الحم تناك اهرودص

 عاجرتسا نأ ىلع نهربيس خيراتلا نأ الا . راحبلا 52
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 رامثتسالا ةداعا ىلا فدهت تناك 3966 ىام 8 تاميمأت نا
 . دالبلل ةيداصتقالا ةيمنتلا .فادهال اقبط ىمجنملا
 - ةرتولا مجاده
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  فتاميمأعلسا
 تناقو ىحلا عاطق

 ةحلصم مدخي نأ بجي تاقورحملا عاطق نا »
 كاذ ةيمئنتلا ططخم ىف ةيلك لغوتي نأو اندالب

 « ىنطولا انداصتقا نم أزجتي ال اءزج لثمي هنأ
 . ( 29:0 ريموت لوأ  نيدموب ىراوه سيئرلا )

 ةكرعلا ىف !رهاب اراصتنا رثازجلا تبسك دقل

 . ةيلورتبلا اهتاورث ةبقارم لجأ نم اهتضاخ ىتلا
 ةيجيتارتسالا ةداملا هذه , تاقورحملا نا

 ىف ةدوسج وم ةقاطلل اعينم تحيبصأ ىتلاو , ةماهلا

 اهتدجوأ . ىتلاو ىداصتقالا طاشنلا تايوتسم عيمج

 اهناكماب ناك , اقباس ةريعتسملا نادلبلا ىف ةعيبطلا
 هذهل انامض رثكالا ةليسولا لكشت نأ ب ايقطنم

 . فلختلا نم صلختلل نادلبلا

 ةليوط تاوئس لالخو , نادلبلا هذه نأ الا
 لتراكلا ىديأ نيب ةلئاهلا اهتاورث كرتتس تناك
 . لورتيلل ىلودلا

 ىف ةعيبطلا اهنعضو ىتلا ةيجيتارتسالا داولاو تاقورحملا نا
 ' ةليسولا لثمت نأ اهناكماب ناك اقباس ةرمعتسمللا نادلبلا بلقأ
 تكشوأ ةليوط ةدملو نكلو ء فلختلا نم صلختلل ةديكالا
 ليتروسكلا بهنل ةمخضلا اهتاورت ىف ملستا نأ نادلبلا هذه
 ىلق عئار راصتنا ىلع رئازجلا تزرحأ دقلو «٠ لورتبلل ىلودلا

 ىساح .٠ ةيلورتبلا اهتاورث ةبقارم ليبس ىف ةيعئالطلا ةكرعملا
 . لعاشم : دوعسم

 تناك امب ةلئاهلا ةيداصتقالا ىوقلا هذع ناو
 ةقلعتملا تايلمعلا عيمج ىلع تاراكتحا نم امود هقبطت

 ةردصلا نادلبلا ءاقبا ىف ةوقب تمهاس دق لورتبلاب

 نادلبلا هذه ءاقبا ىف تمهاس امك ةفلختم انادلب

 . ىلام سأرلا داصتقالا ةنميه تحت

 رئازجلا تاهج عيمج ىفو , 2964 ويلوي 3 ىف
 صاصر تحت اوطقس نييرثازجملا تارشع ناسف

 تالواحملل مهئادعي نوفتهي مهو نييرايعتسالا
 . رئازجلا نع ءارحصلا لصفل ةيسنرفلا

 دض ةمواقملل اموي ذختا ىذلا مويلا اذه ناو

 اهتمظن تارعاظمل اناديم لعفلاب ناك دق ميسقتلا
 ةزوانم سخآ طابحال ىسنطولا ريرحتلا ةهبج
 . رايعتسالل

 ةليوطلا ةريسملا مويلا اذه نم تقلطلا اذكعو

 . ةيلك ةبقارم اهلورتب ةبقارم ةيغب رئازجلل
 ب نييسن رغلا ةداقلا نأت 2 سرام 18 ىفو

 نع اريخأ اوعجارت دق نايثا تايقافتا  مهئاضماب
 . رثازجلا نع ءارحصلا لصف ىف مهتلواحم

 بارتلا ةدحون فارتعالا اذه ةجيتن تناكو

 اسنرف فرط نم ةحونمملا قوقحلا ديدمت ىه ىرئازجلا
 راسمطا ىف رئازجلا ىف ةلماعلا ةيلورتبلا اهتاكرشل

 . لورتبلا نوثاق

 اهحلاصم ىلع ةظفاحملا نم اسنئرف تنكمت اذا

 .تلصاو ىتلا ةصاخلا ةيسنرفلا تاكرشلا حلاصمو

 باسح ىلع ةلئاهلا اهحابرأ قيقحت , ىضاملا لم
 نأ ثيح ةيتفلا هتلود باسح ىلعو ىرثازجلا بعشلا

 ىابجلا بيصتلاب الا ديفتست نكت مل ةريخالا هتاه

 . لورتبلل ىسنرفلا نوناقلاب ررقملا فيعضلا
 ةجتنملا ىرخالا نادلبلا لثم ل رئازجلا نأ الإ

 امايا هحئمت ىذلا لباقملاب نضرت مل . تاقورحملل
 عدختو ركنت نأ أهناكماب نكي. ملو , ىربكلا تاكرشلا

 لبيقتو اهئانبأ نم ديهش فصنو نويلملا نوخنو
 حتقت و تاكرسشلا كلن اهل هتدارأ ىذلا ىبلسلا رودلاب,
 . طقف بئارضلا لبقتب

 حاسيصأ اميف رئازجلا هتذختا ىذلا حالسلاو
 كارستنوس تناك « لورتبلا ةكر عمب» نآلا فرعي
 .1063 رسيمسيد 331 ىف تاشنأ ىتلا ةينطولا ةكرشلا

 لقت ةيادبلا ىف ةفلكم تناك ىتلا كارئن وسو
 2 31966 ةئس ىف تدجو تاقورحملا قيوستو

 جاستنالاو بيقنتلا ىلا دتمتو عسوتت اهئيحالص
 . عيزوتلا راكتحا لمشت 2968 ىفو « ليوحتلاو



 1 1 هسا اناا
 طقس برحلا مايأ دالبلا ندم عيمج ىقو , 5961 زويلوي 53 يف

 نوفتهي مهو نيلتحلا صاصر تحت نييرئازجلا نم تارستع
 ءارحصلا عاطتقا ىف ةيسنرفلا تالواحملل :مهتضهانمو مهئادعب

 ةلماكلا ةبقارملا وحن رئازجلل ةليوطلا ةريسملا نا . رئازجلا نم
 ةداقلا ناف , 2969 سرام 8 و , تأدتبا دق تناك 2 اهلورتبل

 نع ايئاهت اوعجارت دق / نايقا تايقافتا مهئاضماب نييسنرفلا

 , رئازجلا ةيقب نع ءارحصلا لصف ىف مهتلواحم
 . نيركتلا علصم : دوعسم يساح

 رائازجلا تحبصا ةكرشلا .هنذه ةطساوبو

 طادشنلا نيدايم عيمج ىف ةلثممو ةدوجوم ايجيردت

 . ىلورتبلا
 نيب ةيلورتبلا تاقالعلل لوالا حيحصتلا نا

 لالقتسالا نم تاونس' ثالث دعب ءاج اسنرفو رئازجلا

 حبصأ ىذلاو ةمصاعلا رئازجلا ىف نافرطلا هاضمأ امب

 صنت تناك ثيح 15965 ويلوي تايقافتاب فرعي

 نكميو بوكسأ : ةيئواعت ةيعمج ءاشنا ىلع اساس

 . ةيتآلا طاقنلا ىلا حلاصملا عاجرا

 همجي انايحأ ناك ىذلا ماظنلا ىلع ءاضقلا

 ةحوارتملا ةيدضاعتلا لحارملا لالخ ةعساش تاحاسم

 دسق بيقنتلا تاحاسم نأ امك . ةنس 90 ىلا 20 نم

 ةلاح ىفو ةنس 55 اهاصقأ ةدمل نيبقنملا ىلا تحنم

 ةنس 25 ىلا دتمت رامثتسالا ةلحرم ناف رثب هفاشتكا

 دتمت بقنملا ىلا ةلماك قوقحلا اهيف نوكنت تاونس 5 و

 . تاوئس 50 ىلا

 ٠نم كارتنوس' نكمت ةيليومت ةقيرط نأ امك
 ناف ىلاتلابو ةيسئرفلا ةكرشلل تناك صخر ءارش

 نامدضل دعتست نأ اهتكسي ائيشف ائيش كارتنوس

 . عاطقلا اذه ىلع لماكلا فارشالا

 28 مرا _-
 ادادتما ناك ىنطولا بارتلا ةدحوب فارتعالا اذه لباقه ناو

 ىف رئازجلا ىف ةلماعلا اهتاكرسشل اسنرف نم ةحونمملا قوقحلل

 نأدثلا ناك امك , كلذب تلصاو ىتلاو ىلورتبلا نوناقلا راطا

 ىرئازجلا بعشلا باسح ىلع ةضئاف حابرأ قيقحت , ىضاملا ىف
 نع الا ديفتست نكت مل ةريخالا هذه نا ثيح « ةينفلا هتلودو

 ىثورتبلا نوناقلا اهرقي ىتلا ةديهزلا ةيئابجلا بئارضلا
 ٠ يسن ر فلا

 . ةياجب ىف ىلورتبلا ءانبملا

 ربعبسد 31 ىف تأشنأ ىتلا ةينطولا ةكرشلا كارتتس قه

 . تاقورحملا قيوستو لقنب ايئدبم ةفلكملا» . 3
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 ثالث دعب ءاج ةيسنرفلا ةيرئازجلا تاقالعلل لرالا حيحصتلا نا

 ىف 13965 زويلوي 29 تايقافتا ءامضماب لالقتسالا نم تاونس

 ءاشنا اصوصخ ىضتقت تايقافتالا هلع تناكو , رئازجلا

 نم نوكت بيقنتلا تاحاسمو . بوكسال : ةينواعت ةيعمج

 و2 ىلا 20 نع اضوع ةنس 13 اهاصقأ ةدمل نيبقنملا تالومم

 ةريجم نوكت ةيسن رفلا تاكرشلإ لثبت ىتلا تاعومجللو « اماع
 هنم مصخي اهلام سأر عومجم رشاؤجلا ىف رمثتست نأ ىلع

 مجحو / بئارضلا نم ةيفاصلا حابرالاو ةيعامتجالا فيلاكتلا

 نبكت مل هتايقافتالا هذه نأ الا , /55 ب ددحم بئارضلا

 . رئازجلا لامآل بيجتست

 ٠ ءارحصلا ىف بيقنت زاهج

 نم رئازجلل حمسيس تاليوحتلا ماظلا نا

 تاعومجملا رابجال ةيمهأ رثكأ تايناكما ىلع رفوتن' نأ

 عومجم رامثتسا ةداعا نم ةيسنرفلا تاعانصلل ةلثمملا

 تيلاكتلا أهنه مودصخم رئازجلا 5 اهلاومأ سوؤر

 . بئارضلل ةيفاصلا حابرالاو ةيعامتجالا

 مج عقري ىذلا ىئابجلا ماظنلا نأ امك

 مساقت نوناق ربيغت نم رئازسملا نكمي 76 55 ىلإ بئارضلا

 . عاطقلا اذه ىف ةققحملا حابزرالا

 تذختا ىتلاو تايقافتالا هذه ناف اذه ىلعو

 ةسيلك بيجتست نكت مل ٠ جذومنك اهئاضما نابا

 3 رئازجلا حماطل

 ىسنرفلا فرطلا نأ ةعرسبو ادب هنأ ثيح

 اقداص نكي مل - بوكسا  ةينواعتلا ةيعمجلا نمض
 نيوكت , رامثتسالا , بيقنثلا : تايوتسملا عيمج ىف

 تاكرشلا :ةيكيمانيد مادعنا نأ امك .اهؤازجاو تاراطالا

 ىف ديدج معيحصت ىلا ةرورضلاب ىدأ دق ةيسنرفلا
 لالقتسالاو عينصتلا يف ةيرئازجلا تارايثخالا راطا

 . ىداصتقالا 56

 نم برهتلا تلواح ىتلا ةمهاسملا تاكرشلا كولسو ىضفر مامأ

 ةلودلا ناف وزرأ  ءاريحلا ضوح بوبنأ ىلع رئاز+طا ةبقارم

 نسم دوهش ةعضب دعبو اهسفنب هثانب ىلع ةعرسب تمص

 سي رلا فرط نم نشو عورسلملا زاجنا مت ةيحضتلاو تادوهجملا

 . 2966 سرام >9 ىف + نيدموب
 ٠ بوبنالا مضو لاغشأ

 نيدايه ىلا دتمناو عستت اهتايحالص كارتنس تدهش 2966 ىف
 . تاقورحملا ليوحتو جاتنالاو بيقنتلا
 . نيركتلا عنصم : «رياربف 24 ةدعاق» دوعسم ىساح



 عسسم 3968 ةنس ىف مربملا قافتالا نأ كاذ

 ىذلاو « ىنبمك مويلرتب ىتس » ةيكيرمالا ةكرشلا
 ضئاقن حوضوب زربي /5: هيف كلمت رئازجلا تناك
 . اسنرف مم ةمربملا تايقافتالا

 صن ةيكيرمالا ةكرشلا عم ةيقافتالا نا ثيح

 بيقنتملل ةيرورضلا ةينقتلا ةدعاسملا ريفوت ىلع

 . كارتنس ةمهاسمب نامتي نيذلا رامثتسالاو

 هفرسملا رودب موقت ةريخالا هذه نا ثيح

 ىلع فريشتو لامعالا ريست اهنأ ىتعي ام وهو ريسملاو

 عفدت كارتنس نائف طقف فاشتكا ةلاح ىفو تاباسملا

 / 25 زواجتي ال ىذلا اهبيصن ةيكيرمالا ةكرشلل

 حوضوب مسجي قافثالا اذه ناو جاتنالا ىف اهمهسأ نم

 رييستلا نمت لعجت نأ ىف رئازجلل ةمساحلا ةدارالا

 ةلماكلا اهترطيس وحن ةيلورتبلا اهتعانصل كرتشملا

 . عاطقلا اذه ىلع

 مئاقلا طاشنلا اذه بناج ىلأو ناديملا اذه ىفو

 ةسايسب مايقلا ىلع ةلودلا تميص نراحتلا ناديم ىف

 ناديم ىسف ثايوثسملا عيمج ىف اهدوجول ةمراص

 . ىرئازجلا لورتبلا
 بيقنتلا ناديهم ىف ةلماعو ةدوحوم اهنا

 . رابثتسالاو

 بيبانأ ءانب ناديه ىف ةلماعو ةدوجوم اهنا

 ءاشناو , ةدكيكس , رادصم وزرأ  ءارمحلا ضوح

 . ضضرغلا اذهل لوطسأ

 كلذو ليودتلا ناديه ىف ةلماعو ةدوجوم اهنا

 . ةدكيكسو وزرأ ىف ريركت عئاصم ءانب لضفب
 57 .ىرخأ تازجنمو وزرأ ىف ىواميك' رتبلا بكرملاو



 ةلودلا ملستو هوسا» و «ليبوم» ميمأ

 لورسبلا تاجرتنم عيمجل رسئازجلا ىف قيوستلا راكتحال
 ةلجعتسملا جئاتنلا نم نأكو , لقنلا نيزخت راكتحاو هتاقتشمو

 تاجوتنم راعسأ ديحوترو لماشلا ضيفختلا ومم تاميمأتلل

 ىنطولا كالتسالل ةعزوملا  ىنطولا بارتلا لماك ربع  لورتبلا

 . كارتنس ةطحم : ةمصاعلا

 ناديه ىف 2 تاكرشلل لماكلا ميمأتلا م 2968 ىام 53 ىف

 تاقتشملاو ةيلورتبلا تاجوتنملا لقنو نيزختو . قيوستلا
 .ةيزاغلاو اهنم ةلئاسلا تاقورحملل ىرخالا

 ىف  ىعيبطلا زاغلل  ىربكلا رابآلا ىدحا : لهرلا ىساح
 . ملاعلا



 نم ماع مسق هبقارع ىلا رئازجلا تلصوت 2969 ةنس ةياهن ىف
 2 (72572,5) لقنلا لئاسو فصن نع ديزي ام : ةقاطلا عاطق

 اهبيصن نأ الا . ميزوتلا عومجمو (27256) ريركتلاو بيقنتلاو

 . بيقنتلل زاهج ىلع . (725) افيعصض ىقب جاتنالا نم

 ىسف قيوستلا ناديم ىف ةلماعو ةدوجوم اهنا

 عم تاقافثا نم همربت اه لضفب ةيجراخلا قاوسالا

 زاغلاب .قلعتي اميفو « ةيبنجالا تاعمجتلاو تاكرصلا

 مخض ىطايتحا ىلع رفوتت ائدالب نا ثيح . اصوصخ

 راسبآلا نم بعكم رتم رايلم هفالآ ةعبزرأ ىلوح)
 كارتنس نيب تمربأ ىتلا تايقافتالا ناف , (ةفورعملا

 ديوزت ىلع صني  وسابلا  ةيكيرمالا ةكرشلاو
 ردقي , ةنس 25 لالخو 5973 ةنسس نم ءادتبا . ىونس

 قاوسأ وحن هجوت ةيعكملا راتمالا نم تارايلم رعب
 . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا

 رثبلا نه عفدي ديوزتلا اذه نم طسق ربكأو
 هتفشتكا ىذلاو بازمب وموت داو ىف 2 ديدحلا

 . كارتنمس حلاصم
 ةينطولا قوسلا ىف اريخأ ةلماعو ةدوجوم اهنا

 كالذو تاقورحملا عيزوت راكتحا كلمن اهنا ثيح

 ىتك رشل 2967 توأ 24 تاميمأت : تاميمأتلا ةطساوب

 قيروستلا راكتحا ةلودلا كلمث ثيح (وساإ و ليبوم)

 كلذك اهتاقتسشمو ةيلورتبلا داوملا عيمجل رئازجلا ىف

 ىلاوح تلسم ىتلا تاميمأتلا هذهو . لقنلاو نيزختلا

 نغيفختلا وه لجاعلا اهفده ةيبنجأ ةكرش رشع ةعبرأ

  ىئطولا بارتلا عومجم ربع  ديحوتلاو لماشلا

 كالهتسالل ةصصخملا ةيلورتبلا تاجوتنملا راعسا نيب

 . ىنطولا

 تارارقلا هذه ىلا فيضأ ةريصق هدم دعبو

 ىعاتصلا نصتعلا . ةديسالا قيوستو جاتنا ميمأت

 . ةعارزلا ةيمنت' ىف ماهلا هرود هل ىذلاو ماهلا

 ىلا رئازجلا تلصو 3969 ةنس ةياهن ىفو

 نسع ديزي أم : ةقاطلا عاطق نم ماه بيصن ةبقارم

 ربركتلاو بيقنتلا نمو «( / 57,5 ) تالوقنملا فصن
 , عيزوتلا عومجمو ( 7 56 )

 (/ 25) افيعض ىقب جاتنالا ىف اهبيصن نأ الا

 اهتايناكما ةفعاضم ىلا ةجاح ىف تناك تقو ىف

 . ةيمئتلل ىعابرلا ططخملا فادهأ قيقحتل

 تاضوافم هيف تحتف ىذلا تقولا سفن ىفو

 ناف , 2965 ويلوي ةيقافتا ةعجارم فدهب اسنرف عم
 ىتح تاءارجا ذاخنال ةعوفدم اهسفئ تدجو رئازجلا

 . ىلورتبلا جاتنالا ىف ةيمهأ رثكأ امهسأ نمضت

 ةيبنجأ تاكرش ميمأت مت 2970 هيلوي ىفو اذكهو

 تسنموين « سييليف « لاش « لاو ليبوم ) ةيسنرف ريغ.
 . يلورتبلا جاتنالا نم 46 10 لثمت تناك اهنأ ثيح ( فيمأو

 ىف اظرحلم ازيزمت تززع تاميمأتلا هذهو

 جاتنالا بقارت نكمت مل ةلودلا نأ الا , ةقاطلا عاطق

 , 1970 ناوج ثارارقل ةجيتن هنأ كاذ , ةيفاك ةبقارم

 عبات وهو اهفارشا نع ناديعب جاتنالا نم ناثلثلا اناك

 نأ هناكماب ناك لكشملا اذهو ,2 ةيسنرف تاكرشل

 ةموكحلا نأ الا تاميمأتلا ةطساوب اعبرس الح دجي

 . ىسنرفلا فرطلا عم تاضوافم حتف ءتلضن

 لاوط لطابتت تيقب تاضوافملا هذه نأ الا

 ادع ناكو قافتا ىأب ىهتنت نأ نودب , 5970 ةئس

 ةيلورتب تالوحت هيف ملاعلا هفرع ىذلا تقولا ىف

 ليبقف , اذه نه رشكأ لب . نارهط تايقافتا ليبق

 فرطلا ناف ( 2975 رياربف ةيادب ) قافثالا اذه ءاضما

 ليبق اهليجأتو تاثداحملا فاقيا بلط ىسنرفلا

 تناك ىتلاو ( 2972 ريارسف 22 ) . سلبارط تاثداحم

 طسوتملا رحبلا ىف ةجتنملا ةعبرالا لودلا نيب ىرجت
 . ( ةيدوعسلا ؛ قارعلا « ايبيل , رئازجلا )

 ىعابرلا ططخملا ةقالطنا ىلع ةلماك ةئس ترم
 ىلا امود أجلي ناك ىسنرفلا فرطلا نا نيح ىق

 ةيمئثلا ةساييس تكشوأو . « تقولل ابسك » ءىطابت

 رئازحلا ىعد ام وهو ؛ ةددهه اهسفن دجت نأ ةينطولا

 ؛ةلودلا سيئر ناسل ىلع 5971 رياربف 24 موي ررقت نأ

 59 « انتايلوثسم لمحتنل ناح دق تقولا نأ » نلعتو



 بوم ) ةيسنرف ريغلا ةيبتجالا تاكرشلا تممأ 2070 هينوي يف

 عاجرتسا مت اذكمو , ( افيمأو تنوموين « سبليف , لاش « لاو
 نكت مل ةلودلا نأ الا . ىلورتبلا جاتنالا تايئاكما نم 0

 جاتنالا نسم 3/2 ناسك دقف « ىغبني امك جاتنالا دعب هبقارت
 ,ةيسئرفلا تاكرشلا صاصتخلا نم اناكو اهئيحالص اهلمشت ال

 . طغضلا :فيقشتل تادحو عومجم : لمرلا ىساح



 نشد ىذلا دزرا ىف كاينمآلا بكرع ةماقا ىف عورشلا 6

 . 2970 علطم ىف

 سيئرلا نلعأ ىيخيرات باطخ ىفو اذكهو
 داحتالا سيسأتل 15 ىركذلا ةبسانمب نيدموب ىراوه

 . نيب رئازجلا لامعلل ماعلا

 تاسكرشلا ىف ةيرئازجلا ةيهاسملا ديدحت

 / 355 ب ةيسنرفلا
 . ىعيبطلا زاغلا رابآل لماكلا ميمأتلا

 . ىئطولا بارتلا لماك ربع لقنلا ميمأت

 حماطملل ةييجتسملا 35 تارارقلا هذه ناو

 راصتناك تلبقتسا ىتلاو ةيرئازجلا ريهامجلل ةقيمعلا
 ءانبلا قيرط ىف اهتطخ ةماه ةلحرمو ةروثلل مساح

 تاطاشنلا نأ ىلع اريبعت تناك ل ىسكارتشألا

 . ةيرئازجلا ةلردلا ديب تحبصأ ةيزاغلاو ةيلورتبلا

 ىلع فرشت ايلمع تحبصا رئازجلا نأ ثيح
 ءومجم ةبارق ىلعو « جاتنالا فصن نع ديزي ام

 لسقنلا عومجمو « ريركتلا ئه م 88و , بيقنتلا
 اجاتنا , حبصأ زاغلا ناف اذه ىلا ةفاضالاب ٠ عيزوتلاو

 ةلودلا بيصنو صاصتخا نم" اليوحتو اقيوسنو

 . ةيرئازجلا
 ىضخيراتلا هباطخ ىف ةلودلا سيئر لاق دقلو

 ةبقارملا نال تاءارجالا هذه انذختا دقل » : روكذملا

 لورتيلا ناديملا اذه ىلا ةروثلا دادتما نالئثمي. ميمأتلاو

 هلذصه ىلع ةمرحم ةقطنم ربتعي سمالاب ناك ىذلا

 تئاقورصللا حا تنإ
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 قطو جاشمنإ

 "”ىريدفت*
 © ةيرئازج تادئاع

 ©  ةيبنجأ تادئاع
 ىنل مه ممم موو

 : لوقي فاضأو « اهسفن ةلودلا

 ززعب ءارجالا اذه نأ ربتعن انناف نحن امآ »

 , ةقيمعلا ائبعش تارايتخال بيجتسيو اندالب ةدايس

 ضرافتلا ادسبأ لبقث مل ىتلا تارايتخالا هذه

 6 . اهناشب



 رمكلاو اصغلا لقت

 هجن 4224

 سيئرلا اهاضمأ ىتلا ةينوناقلا صوصنلا ناو
 مسسجلا ,« 2 ليربأ 22 ىف . كلذ دعب نيدموب

 تاقورحملا ناديم ىف اهتاورثل رئازجلا ةداعتسا ايئاهن

 . ايوق نيزعت ىداصتقالا اهلالقتسا زرعت ىلاتلابو
 ةيحان نم تددح دق صوصنلا كلت نأ امك

 تاطاشنلا هنئمض لمعت ىذلا ىنوناقلا راطالا ىرخأ
 حسضوت اهنأ امك , ةيبنجالا تاكرشلل ةلبقتسملا

 . هل مضخت نأ دبال ىذلا ديدجلا ىئابجلا ماظنلا 62
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 يسن رفلا فرطلا عمم ةليوط تاضوافم دعب : 2975 رياربف 4

 ىف 2 نيدموب ىراوه'سيئرلا نلعأ , قافتا ىأ مربي نأ نود
 ةيسنرفلإ تاكرصلا مهسأ نم /55 ميمأت نع « ىخيرات باطخ
 لئاسو عومجملو ىعيبطلا زاغلا رابآل لماكلا ميمأتلاو لورتبلا ىف
 . ىنطولا بارتلا ىف تاقورحملا لقن
 . «رياربف 24 ةدعاق» : دوعسم يساح

 رامشتسالاو ثحبلا ناف 2975 ليربأ 52 ميسارمل اقبطو

 لبقتسملا ىف متي نأ نكمي ال تاقورحلا ناديم ىف
 ناسف ةكراسشملا هذه ىفو ٠ كارتنس ةكراشمب الا



 21971 رياربف 24 ىف ةيخيراتلا تارارقلا نم عيباسأ ةثالث دعب

 ةيرئازجلا ةرخابلا «هدوعسم ىساحو :ةمصاعلا ءانيم ىف رهط

 لالقتسالازيزعتل ةديدج ةلحرم كلذ نا , تاقورحملا لقنل ىلوالا

 ىفب عاطق ىف دالبلا لوخد ىلع ليلدلاو رئازجلل ىداصتقالا

 . ةزاتمملا تاراكتحالاب ءهاصاخم تقولا كلذل
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 ءايواعورتبلاو رس

0 

 6 نير رمل لافتا 1 ذيتسالبلا لي وحن ةدحو

 فل ذ اغلا د باح كثب ملط كليتسالبلا داوم بكت |

 صخر كلمت ىتلا ةديحولا ىمه ةيرئازجلا ةكرشلا
 ىسصو ةرادالا بقارت ىهف . مجانملا نع بيقنتلا

 . / 3: اريخآ كلمت ىهو تايلمعلا نع ةلوؤسملا

 ءوسس ةجيئن رئازجلا هتررق ىذلا , ميمأتلا نا

 ىطعأ دق + ىسنرفلا فرصلا امهادبأ ىتلا ةينلا

 ةيرغلا ةيلورتبلا طاسوالاو ةفاحصلل ةصرفلا

 ةلواحم : اهتموكحو رئازجلا دض ةفينع ةلمحبإ مايقلل

 فرط نم 2 2972 لئربأ 52 دعب ةاضيملا ةينوناقلا صوصنلا نإ

 اهتاورثل رئازجلا عاجرتسا ايئاهن تمسج , نيدموب ىسيئرلا
 بيقنتلا ناف ؛, صوصنلا هذه بسحو «2 تاقورحملا ناديهم ىف

 2« كارتتس ةكراشمب الا ةنكمم دعت مل تاقورحملا لالغتساو

 ىهف « ةيمجنملا صخرلا اهدحو كليت ىتلا ةيرئازجلا ةكرشلا

 ريخإلا ىف كلمتو , تايلمعلا نع ةلوؤسمو ٠ ةراذالا بقارت

 ةسصرف تناك تاميماثلا هذسو . حابرالا نم لقالا لع

 دي تاديدهت + ةعطاقملا ةلواسم : رئازجلا دضوةفيدع ةلمحل

 ناكمالاب نكي مل نكلو .:. غلا اسنرف ىف نييرئازجلا نيرجاهملا
 تاكرشلا ترطضاو : رئازجلا عضخي نأ عونلا اذه نم ءارجا ىأ
 ةكارتنس عم ةديدجلا تايقافتالا نم ةلسلس ءامضمال ةيسنرفلا

 ٠ ٠ بيقنتلل ةريضح ىف نويرئازج لامعر



 اسنرف ىف نييرئازجلا دض ةهجوم تاديدهت . ةعطاقملا

 ... غلا

 سم لانث نأ عطتست مل تاروانملا عيمج نكلو

 ءابضمال ةيسنرفلاإ تاكرشلا ترطضاو280٠ رئازجلا

 . كارتنس عم ةديدجلا تاق الا نم ةلسلس

 ءايمشالا عوبصمجم اريخأو ايئاهن توس تاسقافتا

 . نيفرطلا“ نيب ةقلعملا اياضقلاو

 عسمزوسلا
 نك يصمم
15 

 ىذلاو تاقافثالا هذه نم لوالا قافثالا نأ كاذ

 ةسييسن رفلا ةكرشلا عم 3975 ناوج 30 ىف مربأ

 رسئازجلا هتددح امك ضيوعتلا خلبم ددحي لورتبلل
 سيئاوقلا طبضي هنأ ابيك تاونسس تس ىف اعوفدم

 ةكرشلا لبقتسملا ىف هنمض لمعت ىذلا راطالاو

 22 نيئاوقل ىئابجلاو ىنوناقلا راطالا ىف ةديدجلا

 بلاج ىلاو .ىرئازجلا فرطلا نم بمقارملاو 3972 ليربأ

 تالي
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 تارامثتسالا نوناق مغرو , ايزمر ىعانصلا عاطقلا ناك 1962 ىف

 دق رئازجلل ةيكارتشالا تارايثخالا ناف , 1963 ىف « ىلوالا

 دمج دق لالقتسالا نأ امك امايت , بناجالا نيرمثتسملا تعزفأ

 تادحو ىلا ائيشف اثيمش تلوحت ىتلاو ةمئاقلا تاكرشلا زايتما

 . نارهو , مهؤمللا تنيسالا ةناهز مجنم



 ةكرشلل 292: ةنس ىف ةيوستلا قرط ددحي هناف اذه

 . ةيرئازجلا ةلودلل اهيلع اه عومجمل ةيسنرفلا
 باريا ةعومجم عم اريخأ مربملا قاغتالا نأ املك

 الا هطاقن ةيبلغا ىف هركذ قباسل قافتالاب .هيبشلاو

 ةيعضولاب ةقلعتملا رهاظملا ضعب. ىف هنع فلتخي هنأ

 عومجم ناف اهتعيلط ىفو : ةعومجملا هذهل ةصاخلا

 نم مفرأ اهنأ ثيح اهلاح ىلع ىقبت ةيلاملا نويدلا

 . ضيوعتلا ةميق
 نع كارتنسل تلخت باريا ةعومجم نأ امك

 رياربف 24 ميسارم اهايإ اهتحنم يتلا دئاوفلا نم ماه مسق

 ء بارفاروأ ) ىرلالا تاكرشلا صخي ام امأ

 تلخت دق اهناف ( سكارينمأ ٠ سكيرب رك « باراكت رف

 لباقم # 49 ) دئاوف نم اهل ىقبي امع كارتنسل
 غلبملو ةقلمم تيقب ىتلا ةيلالا نويدلل ةلدابتم ةيوست
 . ( ضيوعتلا

 تءطق ىتلا ةنيسلا ىه 59715 ةنسس ناف اذكهو

 مدقتلا وحن اهقيرط ىف ةمساحلا ةلحرملا ائدالب اهبف
 تماق تاوئس ةتس تماد ةكرعم دعب ىداصتقالا

 تايلوؤسم تلمحتو ةمخض تادوهحمن رثازجلا اهلالخ

 . ةيعيبطلا اهتاورث عاجرتسال ةديازتم ةميسج
 اهناكماب حيصأ ةيرئازجلا ةلودلا ناف انه نمو

 نا ثيح دييشتلاو ءانبلا ماهمل اهسفن دنجت نأ
 ىلوالا ةجردلاب ' نامهاسيس نييرئازجلا زاغلاو لورتبلا

 . رئازجلا ةيمنتا ىف

 ىف ميمآتنلا

 يياليسلا عايصملا

 تزاون مدع رئازجلا ىف رامعتسالا دجوأ؟ دقل

 جاقنالا فعض ىف اصوصخ مسجتي ىداصتقا

 نادقفو , زيهجتلا داوم جاتنا مادعلاو , ىعاتصلا

 ةيداصتقالا ةيعبتلاو : ةينقتلاو ةيرادالا تاراطالا

 ةيسنرفلا تاراكتحالاو اسنرفل ةيلاملاو

 ٠ افيعض ىعانصلا عاطقلا ناك 2 ىقف

 ةسيبلغأ لثمت ىتلا ةيديلقتلا ةعانصلا تادحوو

 اهباحصأ اهلميهأو تبرخ دق ةيرئازجلا ةعانصلا

 ب ايتاذ ريسملا عاطقلا لثم ب ىتلاو نويبروالا

 ةداراور ةليلق لئاسوب نوي رثازجلا لامعلا اهنضتحا

 . ديدج نم ةايحلا اهل اوداعاف ةمزاح
 .راسظتنا ىف ل ةلاطبلا نه لالقالا ةرورصض نا

 دق ةديدجلا ةيرئازجلا ةلودلا بيلاودو ةزهجأ ةماقا

 ءاجتلالا ىلا ب ريبك عانتقا نودب  تاطلسلا تعفد

 ةسيدج تانامض حنمو ةيبنجالا تارامثتسالا ىلا

 . 5963 ةنس ىف تارامثتسالل لوالا نوئاقلا اهنمضت

 تعزفأ دق رئازحلل ةيكارتشالا تارايتخالا نا

 دمج ىذلا لالقتسالا لثم امامت ء نيرمثتسملا ضعب

 كاذا ةدولوم تناك ىتلا تاكرشلا فاخأو ايرهاظ

 ىتلا تاكرشلا كلت , ( ةنيطنسق جمانرب ) راطا ىف

 داصتقالا نم شيعت تادحو ىلا ايجيردت تلوحت

 ةعبات ةيعانص ةسسؤم 45 ميمأت مث , 2968 هينويو ىأم ىف
 ةسيكين اكيملا تايانبلا : ةماه تاعاطق ىف ةيبنجالا تاكرشلل

 ,ةيئاذغ تاعات , ءانبلا تاردأ , -ةديسالا ؛ ةيئابرهكلاو

 . ممؤملا ةيندعملا لابحلا عنصم

 . ةيصاعلا برق « ىلع اباب

67 



 تندد ةديدج تارامثتسا دمتعت نأ نودسب ىرئازجلا

 . اهتازيهجت ديدحتب متهنا نأ
 نع ةديمب تاكرشلا هذه تناك ديدحتلابو

 ةددحم « دالبلا ةحلصمب متهث الو , ىنطولا دوهجملا

 ىلا دئارفلا ليوحت ؛ ةدئافلا نع ثحبلا ىف اهطاشن

 , ةيرئازجلا ريغ تاراطالا ىلع ةظفاحملا , جراخلا

 ... عملا نيوكتلا ةسايس مادعنا

 ذاخنال ةيكارتشالا رثازجلا اعد ام وهو

 . ىعانصلا عاطقلا ميظنت ةداعا ةيغب تاءارجالا

 45 تمهأ 2, 5968 ناوجو ىاه ىفو « اذكهو

 تاعاطق ىف ةيبنجأ تاكرشل ةعبات ةيعانص ةسسؤم

 تاودأ , ةدمسالا , ىئاب رهكو ىكيناكم ءانب : ةماع

 ' , ةيعانص ةيذغأ , ةنايصلا داوم « ءانبلا

 نوكتملا اهلامسأر اهل ,رييستلل تاذحوك , ةينطولا تاكرشلا نا
 حتمي كارثيو ىلاملا اهلالقتساب' عتمتت ىهو ةلودلا نم ةدعاسمب
 سمالا ةبسساحملا ىف لالقتنساب متمتت امك « ةصاخ ةقصب اهل
 , . اهتايلاعف ىلع فرعتلا نم اهنؤكي ىذلا
 ديدحلل راجحلا بكرم ؛ بلصلاو ديدحلل ةيدطولا تاكوشلا
 ةيانع « بلصلاو

 .(انبلا قيرط ىف) ةدكيكتس ىف زاغلا عييمت عنصصم : كارتئس

 , ىعانصلا عاطقلا ريهطتو ميظنت ناف ؛ تاميماتلا بئاج ىلا
 تاعاتصلا عيمج لثمت ةينطو ثاكرش ءاشنا ةطساوب اساسأ مت
 . اهطاشن يف دحاو عون نم ىع ىتلا
  تاكرحملا بكرم : ةسيكيناكيملا تايانبلل ةينطولا ةكرشلا
 . ةنيطبسق يف  تارارجلا ب

 لماع 7000 ىلاوح لغشت ةممؤملا ةسسؤم 45 ]أ تناكو
 , ةميدقلا تاكنرفلا نم رايلم 30 ىلاوح اهلام سسرأو

 ةيمنت حلاصل تمدختسا ةماهلا ةيعانصلا ةوفلا هذهو

 رسيهطت ناف تاميمأتلا هذه بناج ىلاو ٠ دالبلا
 ءايشنا قيرط نع اساسأ مت دق ىعانصلا عاطقلا

 نم دحاو عونل تاعائصلا عيمج مضت ةينطو تاكرش
 . تاطاشنلا 568



 ةينطولا ثاكرضلا لخاد ةيقيقح ةروث ريوطت 2972 ةنس دهصضت
 قاتيم نأ كلذ , رييستلا ىف لامعلل ةيلمع ةكراشمب كلذو
 عيجج ىق لامعلل ةقيثو ةكراشم ىلع صني ةيكارتشالا تاسسؤملا
 . اهيلا نومتني ىتلا ةسسؤملا نمض ةيلوؤسملا تايوتسم
 , بلصلاو ديدحلل راجحلا بكرع نم لامع
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 تادحو ربتعت ىتلا  ةينطولا تاكرشلا هذهو

 ىلاهنلا كالهتسالا ىوتسم ىلع ةدوجوملا لثم ةيرييست

 ىصو ٠ ةلودلا .تادعاسم نسم اهلام سار نوكتي

 ”تاطاشن لكش اماو , جاتا تادحو لكش اما ذختت
 . نيهجتلا ةينازيم راطا ىف ةيلام

 ناو . ثارت ىلعو ىلام لالقتسا ىلع رفوتن ىهو

 , ةصاخ اهل حئنمي ال هنأ الا ه ةلودلل اكلم ىقب

 امم اهتاباسح ىف لالقتساب اضيأ عتمتل ىعو

 . اهلوخدم ىلع فرعتلا نم اهنكي

 تارارقلا زكارمو ةصاخلا دراوملا مادعنا ناف , لالقتسالا نانا

 لالتحالا .ىوق هاجت ةقيثو ةيعبت ىلا ةيرئازجلا ةيلاملاب تعفد دق
 . ةقباسلا

 ةيصاعلا ىف ىسيئرلا رقملا : ىرئازجلا ىنطولا كنيلا
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 ةيفيقح ةروث تدهش 10972 ةنس ناأف لعفلابو

 ريثات نع لامعلل اب ةينطولا تاكرشلا هذه لخاد

 . رييستلاب قلعتي اميف رشابم
 صني ةيكارتشالا تاسسؤملا قاثيه ناو

 تايوتسم عيمج ىف لامعلل ةقيثو ةكراشم ىلع لعفلاب

 . اهيلا نومتني ىتلا ةسسإللا نمض ةيلوؤسملا

 ىلع ةرطيسلا
 هيلاتحملا لتاّسولا

 هتراتخا ىذلا ةيمدتلل ىكارتشالا قيرطلا نا
 فلتخم ىف ةقيمع تالوحت نم هضرفت امبو « دالبلا
 ةبقارم ةرورضلاب بلطتت ةيداصتقالا تاعاطقلا
 فلتخم ىفو امهلاكشأ عيمج ىف ضرقلاو ةيلاملا
 . قيبطتلا لحارم

 ةلقتسملا نكارملاو ةصاخلا دراوملا مادعلا نأ

 تاوئسلا ىف ةيرئازجلا ةيلاملا تلعج دق تارارقلل
 ةقيثولا ةيعبتلا ةمحر تحن لالقتسالل ىلوالا
 . ةقباسلا لالتحالا ىوقل

 ةيبئنجالا ةزهجالا عورفو ةصاخلا كونبلا نا

 هلودلل ةيداعملاو « ىلام سأر داصتقا ةديلو

 ديرت نكت ملو عيطتست نكت مل - ةديدجلا ةيرئازجل
 ديردجلا ىداصتقالا روطتلا تايطعل بيجتست نأ

 لكشت ىلاتلاب تناك اذلو , ىرئازجلا لالقتسالل
 داصتقا ىف ليومتلا ةزهجأ عباطل ارظن اريطخ !زجاح

 ىكارتشالا عاطقلا اولوؤسم بلاط دقلو , ىرصع
 ةسيفرصم ةزهجأ سيسأتب ىعارزلاو هنم ىعانصلا
 . ةصاخلا مهتايجاح بسسانت

 اهسفن ةلقتسملا يئازجلا تدجو ىرخأ ةرمو
 . ةيلاملا ةيعبتلا لكشمب مدطصت ةرملا هذه

 قربصكا عالمالا

 صاخلا ىفرصملا ماظنلا ةيفصت ناف اذكهو
 ةرورلض اذا تحبصأ , ”لالتحالا ةلحرم نع ثوروملا

 39065 ذنم رارقلا ذختاو . ميمأتلا ناكف . اهنم رفم ال

 ةيرئازجلا ةيلاملا ريرحت ةيغب لصارتم دوهجم لضفب
 زاب ىجيردت ميظنتو ةيجراخ ةياصو لك نم

 ةلقتسم ةيمنت زيزعتو ةرياسمب ليفك ىفرصم
 . ىنطولا داصتقالل

 دسال ناك ةزهجالا هذه ىلع ةلودلا ةرطيسو

 ىلع ةيادبلا ىف لمعلا « ةعباتتم لحارم ىلع متي نأ



 كالسمأو تاطاضنو ةمئاقلا تتاضنملا ءارش ةداعا

 .ىرئازجلا بارتلا ىف نيلماعلا بناجالا لاومالا لاجر

 . راكتحالا ىلع ةلودلا فارشا ملأ

 عيمأتلا نع اضوع تريتخأ ىتلا ةقيرطلا هذه

 دق ب ةريطخ ىضوف فلخي دق ىانلا لجعتسملا

 فلتخمب تايعمج نيوكت ىلا ءوجللا ىشاحتب تحمس

 فقوملا رطش زييزعت اهناكماب نوكي ىتلاو اهلاكشأ

 ميظنتلا ناف اذكهو ء صاخلا ىفرصملا عاطقلل ىبلسلا

 تفولا سفن ىفو رذحب مث دق ىرئازجلا ىفرصملا

 ةفيرطلا هذهبو ةيروللا ةطلسلا رارق حور ربي مزعب
 ىنطولا كنبلا : ةنهارلا ةيلاعلا ةزهجالا ةماقا مك

 ضرقلا , رئازجلل ىجراخلا كيبلا , ىرسئازجلا
 , ةيملتلل ىرئازطا قودنصلا , ىرئازجلا ىبعشلا
 ىزكرملا كنبلا , راخدالاو ريفوتلل ىئطولا. قودنصلا

 . ىرئازجلا

 ىف أمن ىذلاو , ىرئازحلا ىنطولا كنبلا نا

 عوسسمجم ةقاشن ذلم داعتسا دق , 2966 نارج 3

 «سنرت و رئازجلل ىراقعلا ضرقلا تااشنمو تاطاشنلا

 ةراجتلل ىنطولا كنبلاو ىراجتلاو ىعانصلا ضرقللو
 عئادول كنب لوأ ربتعي ىذلا كنبلا آذهو ةعانصلاو

 نسكارملا نم ةئام ىلاوح هل امبو ةيرئازجلا ةلودلا

 ىف هئاطاشن مويلا سرامب , تالاكولاو عورفلاو

 صوصخلاب نمضي ومو , ةتتاعاطقلا فلتخم
 ةيعانصلاو ةيعارزلا تاسسؤملل ةيرورضلا تاليهستلا

 عاطقلا وأ صاخلا عاطقلل ةعباتلا اهنم ءاوس

 . ىكارتشالا

 هتمهم تناك رئازجلل ىيجراخلا كببلاو

 ىح 2 3067 ربوتكأ ىحعف هتأشن ذنم 2 ةيساسالا

 مم ةيداصتقالا رئازجملا تاقالع ةفعاضمو نيسحت

 , ىرخأ ةيفرصمه ةسسسؤم ىأ نم رثكأ وهو . جراخلا

 , ىرخالا نادلبلا مم ةيلاملا تايلمعلا ذيفنتب ليفك

 , ةضاخلا هلاومأ ةطساوب ل هوعدت ىتلا ةمهملا هذه

 ميمج ىف لخدتلل .- ضورقلل ”هدوقعبو.. هنامضباو
 ضرقلاو نامضلا تايلمع ىفو « ةيراجتلا هتايلمعلا
 95 جراخلا عم

 جراخ هل عورف حتف كنبلا اذه تايحالص نمو

 تاسسؤملا ىف ةكراشملا ىلع ليصحتلاو ةهج نم نطولا

 , ةيلاث ةهج نم ةيبنجالا
 متسيمج وئازجلل يىجراخلا اكنبلا داعتسا دقلو

 ةتكرشلاو 2« ىئويلا ضرقلا تاسسؤمو تاطاشن

 بونجلا نادلبو زيراب كنبو , كنب ىكربو « ةماعلا

 ةلحرملا نع توروملا ىف صاخلا ىفرصملا ماظنلا ةيفصن نا
 ةيغب رارق ذختا 5965 ذنمو . ايرورض ارمأ حبصأ ةيلالتحالا
 ميظنتللو ةيجراخ ةبيياصو. لك نه ةيرئازجلا ةيلالا ىيرحت
 ةالقتسم ةيمنت ةرزاؤمب ليفك ىفرصم زاهجب ىجيردتلا
 ةعباتتم لحارم ىف كلذ متو , ىنطولا داصتقالل ةلجعتسمو
 تاطاشنلاو ت"اسشنملا' نم نكيب اه لقأ ءارش ةداعال اليهست
 , ةلودلا راكتحا رارقا مل

 يجراخلا كنبلا ءاشلاب ءارجالا اذه مت 2967 ربوتكا لوأ ىفو
 ,| ىرئازجلا

 رحبلاو ايقيرفال ىعانصلا كنبلاو , لامسشلا ضرقو
 . طسوتمللا ضيبالا

 ىف أشنأ دقف ىرئازجلا ىبعشلا ضرقلا امأ

 ةيبعشلا كونبلا ةداعتسا رثا ىلع , 2966 ربمسيد 9

 « ةئيطنسقو نارهوو ةمصاعلا رئازجلل . ةيراجتلاو
 ةبائعل ةيعانصلاو ةيراجتلا ةيؤهجلا كونبلاو
 ةمبههو . ىرصملا ىرشاازجلا كنبللو « ةمصاعلاو

 ةدعاسملا ميدقت ىبه ىرئازجلا ىبعششلا ضرسقلا

 تاسسؤملل  اضورقو تايفلس هحنمب كلذو

 قدانفلل , ةيديلقتلا ةعانصلل . ةطسوتملاو ةريغصلا

 71 ةيعارزلا ريغ تاينواعتللو ' ديصلل . ةحايسلاو
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 : ىرئازجلا ىبعشلا ضرقلل ا 1

 نأ اضيأ ىرئازجلا ىبعشلا ضرقلا ناكمابو
 نأ هنكمي هنأ امك لجأملا عيبلا تايلمع ىف لخدتي
 ديدحت نودب زيهجتلا .تاودأب ةقلعتملا تايفمعلا لومي

 تاسسؤملا عيمج حلاصلو , اهتيمهأو اهمجحل قباس
 . ةيراجت وآ تناك ةيعانص ةصاخلا وأ ةماعلا

 تدهع دقف ةيمدتلل ىرئازجلا.قودنصلا اهأ

 :ةيرآلا ةجودزملا ةمهملا 2963 ليربأ ىق هتاسن ذنم هيلا

 عاطقلا زيهجت جماربل ىلالا رييستلا نامض

 ليهستل لخدتي دق ددصلا اذه ىفو رئازجلا ىف ماعلا

 , ةلوسلا اهضرعت ىتلا تاصقانملا ىلع لوصحلا
 . ةيمومعلا تاسسؤملاو تاعومجملاو

 ضصاخلا ىئطولا لاملا سأر رامثتسا ليهسقت '

 ,فدهي عورشم لك نم ردصي وهف ساسالا اذه ىلعو
 ةصاخلا تاسسؤملا نيدسحت وأ عيمسوت وأ ءاشنا ىلا

 . ةيراجتلا وأ ةيعانصلا

 نسم همدقي امب اصوصخ هطاشن سرامي وهو
 . دمالا ةطسوتم وأ ةليوط ضورق

 ةادف فلخ ىدذلا ةيمنتلل ىنطولا قودنصلاو

 مهأ وه سب ةيمنتلاو زيهجتلا قدنص ب لالقتسالا

 'تقولا سفن ىف ريسي هنأ ثيح ىنطولا ضرقلل زاهج
 ةئيزخلا نم ةيقآلا ضورقلاو عنملاو زيهجتلا ةينازيه
 لثم اه اريثك ساسالا اذه ىلع وهو , جراخلا وأ

 ىف وأ , طلتخملا داصتقالا تايلمع ىف ءاوس ةلودلا

 ىف افرط نوكي دق امك ةممؤلا تاسسؤملا ريس

 . ةيلودلا تاسسأؤملا

 دسيدحت ىف اماه اردد امل“ دقق هذه لعو

 . هزاجنا لالخ ىعايرلا ططخملا فادهأ

 ةنلودلاءاكتحا
 تانب اتلاوا م0 -

 نم اهريغ لثم رئازجلا ىف تانيمأتلا عاطق نا

 . ةيلاملا تاودالا مهأ نم وه نادلبلا



 دعب تاونسس عبرأ ىلاوح عاطقلا !ذه ىقب دقلو

 ثيح ةلودلا ةبقارم نع دعبلا لك اديعب لالقتسالا
 حبصأف « ةديدع ةيبنجأ تاكرش هيلع فرشت تيقب هنأ
 هميظنتل عاطقلا اذه ىلع ةرطيسلا ىرورضلا نم اذا

 . ةينطولا ةيمنتلا ةمدخ ىف هلعجلو نسحأ
 لسع ضن 32666 ىام 27 مويسرم نأف اذكمو

 ةيلسولا هذه لعج فدهب تانيمأتلل ةلودلا راكتحا

 . طيطختلا فادهأو بواجتت ةيلاملا

 نيتكر ش ىلع راكتحالا اذه موسرملا عزويو

 : نيتماع نيتينطو
 . نيمأتلل ةيرئازجلا ةكرشلا

 ةداسعاو نيمأتلل ىرئازجلا قودنصلا '

 , نيماتلا

 *ةلهسسسعملا ءاالشا

 راسي دلا ةييرتازدتجلا

 ىتأا لامعالا نيب نم ناك روصعلا مدقأ 3527

 رئازجلاو , « ةلمعلا برض »و وه ةمالا ةدايس دكؤت

 نع رخانت' مل اهلالقتسا ىلع تلصح نأ ذنمو اهرودب

 هسيناكم افلخم ىسنرفلا كنرفلا لازف ديلقتلا اذه

 . راثيدلا , ةينطولا ةلمعلل

 كنبلا ىهم انتلمع عبطت' ىتلاإ ةسسؤملا نا

 لوأ ذنم تفلخ ةماع ةسسؤم ىهو ىرئازجلا يزكرملا

 , رئازجلا كني 2 2963 رياني

 ,ةينطو ةلئثع تاشنا . اهلالقتسا لع اهلوصح دعب نئازجلا نإ

 ةيآا نم ديفتست الو « ايلك الالقتسا ةلقتسم ةلمع « رانيدلا

 قاوسالا عيمج ةقث ىلع دانيدلا ذرسحاو , ةيجراخ ةدعاسم

 ٠ , ةيملاعلا

 73 . ةيلام عطقو قاروأ
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 وطاب ايدصسأ للم 7

 ةموكحلا ةسايسل ةيساسالا ةلمعلا رائيدلاو

 قاوسالا حيمج ىف ركنت ال ةميقب مويلا عتمتي « ةيلاملا

 ال الماك الالقتسا ةلقتسم ةلبع اهنأ ثيح ةيملاعلا

 .جراخلا ىف دئاسلا ىأرلل افالخ ةدعاسم ةيأب عتمتت

 سيل ىرئازجلا ىزكرملا كنبلا ناف لمفلابو
 نأ نيح ىف 2« قافتا ىاب ةيسنرفلا ةنيزخلاب اطوبرم

 تاسسؤم ةيآ وأ اسنرف كنب ىف عئادو نم رئازجلل ام

 نودب ةبعص ةلمع ىلا ةيلك لوحت ىهف ىرخأ

 نيب ررقملا تالدابملا ةبقارم ماظن نأ امك , ضيفخت

 . امه امهيلع قبطي نيدلبلا
 ىلا ىمتنت ال رئازجلا نان نماسالا اذه للعو

 ةلقتسم ةلمع ىلع رفوتن' ىلاتلاب ىهو كنرفلا ةقطنم

 . ايلك الالقتسا
 توأ ىف 2 ىسنرفلا كنرفلا ضيفخت ثذنمو

 كلذل ةلمعلا هذهل ايواسم دعي مل رانيدلا ناف : 9

 . كنرف 5,52490 ىه هتميق نأ

187 
16000 

 سس

 ةصاخ ةيادع بللطتي تاعوفدملا نازيمل نزاوتلا ىلع ةظناحملا نا

 موسرلا نا ؛ لاومالا سوؤرل لطاب عيوخت لك ىشاحتل

 . ةئشان ةعانص حلاصل تادراولا رايتخا نكمت ةيك رجلا
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 اهنع رسبعت ىتلإ ةيمنتلل ةينطولا ةدارالا نا
 ظافتحالا ةرورض ىف ودب# , ىعابرلا ططخملا فادهأ

 « نيهجتلا داوم .ءارشل اندالب تاورث نم طسق ربكأب

 ,ةبعضلا ةلمعلاب متت ,تاءارششلا هذه نأ حضاولا نمو

 ةمراص ةباقر ميغت نأ ةيرئازجلا ةلودلل دبال ناكو

 فرصت تحت ةبعصلا ةلبعلا هذه لعجت ىتح

 ٠ ىنطولا داصتقالا

 ارهس اذا بلطتت تاعوفدملا نازيم ةلداعم

 سوّؤرل لامعتسا لك ىشاحت ةيغب ارذحو اصاخ

 بلط ىلا ءوجللا ىلع رئازجلا ريجي دق ىذلا لاومالا

 تعفد ىتلا اهتدايس ةيعبت ىلاتلابو ةيجراخ ضورق
 . ايلاغ اهنمث

 نأ ىرئازإا ىزكرملا كدبلا بيصن نم ناكو

 ةيلمعلا هذهب موقيو ةبعصلا ةمهملا هذه لمحتي
 , ةليقثلا

 رايتخا نم نكمي ةيكرمجلا موسرلا ميظنت ن
 ةلازاب كلذو , ةئشانلا انتعانص علاصل انتادراو

 ىلع لوصمحلا ليهست تقولا سفن ىفو ةيلامكلا داوملا
 ىبعايرلا ططخملا زاجنال ةيرورضلا زيهجتلا داوم

 ةيت ناطصولا داوتنلا دين
 ةيمتستلاا ةنم دنحل

 لضفب ققحت' ىذلا . ةماعلا ةيلاملا نيسحت نا

 اريثك ىذلاو ةينطولا دراوملا ةئيعتل سوسحم دوهجم
 دق اهلك ةمالا فرط نم ةليقث تايحضت بلطت ام

 . ةيح ةقيقح مويلا حبصأ
 فيراصملا يف مويلا ودبل ةيلمعلا هذه ةجيننو

 ةماعلا تارامثتسالاو , ةلودلل ةريتسملاو ةيداعلا

 ةينطولا فيراصملا نم / 60 ىلاوح لثمت ىنلا
 رصنعلا ةلودلا نم لعجت ةماهلا ةبسنلا هذهو

 هيجوت نع طقف سيل لوؤسملا . ىساسالا ىداصنقالا
 نع صوصخلاب نكلو , ماعلا ىداصتقالا طاشنلا
 جاتنالاو 2« رامثتسالا ناديم ىف تاردابملا ةيبلغأ

 ةبارق' ناف ىرخأ ةهج نمو , ليخادملا عيزوتو



 جئاتن مويلا تحبصأ ةيتطولا دراوملا دينجتل رابج دوهجم دعب
 ةيداعلا فيراصملاف , ةسوملم ةيمومعلا لاومالا ةماقتسا ةسايس
 فورصملا نسم 760 ةبارق لثمت ةماعلا تارامثتسالاو ةلودلل

 نخدلا نم /40 نه برقي اه نأف ىرخأ ةيحان نمو ؛ ىنطرلا
 .ةماعلا ةحلصملا فيراصم ىلا هلوحتو ةلودلا هعطتقت ىنطولا

 نسم ةعساو ةيطغل' ةاطغم ةيداعلا ةيئازيملا ناف 3966 ذنمو
 . ةيئابجلا بئارضلا, تالوصحم

 تاذ فيراصملا ىلإ لوحت ىنطولا لخدلا نم / هم
 ىحاونلا حلاصل تارامثتسالل وأ ةماعلا ةحلبصللا

 رثكأ ةنس لكو كلذب ةنسحم , نيمورحملا ناكسلاو

 ثتاوئيس نع ثوروملا ىنطولا لسخدلا عيزوت ءاوس

 ٠ لالتحالا نم ةليوط

 ىتلا ادجج ةصيوعلا لكاسشملا فرعت امدئعو

 . 2962 ويلوي ىف ةيرئازجملا ةيلاملا اهل تضرعت
 كردسن «, ةقباسلا لالتحالا ىوقل اهتيعبت كلذكو
 رشع لالخ اهانققح ىتلا ةعساشلا تاوطخلا ذئدنع

 . هتاوئس

 ةاطشم ةيداعلا ةينازيملا ناف , 2966 ذسنعو

 ماعلا راخدالا ىوتسم نأ امك ةيئابجلا ليخادملاب

 راخدالا يف ةلودلا ةينازيم ةمهاسم نأ امك

 3,6 ىلا 2967 ىف رايلم 8,5 نم عفترا دق ىنطولا
 . 2972 ىف تارائيدلا نه رايلم

 ةيلحلا تاعومجملل ةيسنلاب ىمالا كلذكو

 دوهجملا اذه ىف مهاست اهناف ةماعلا تاسسؤملاو

 اسهدراو» نم ماه مسق صيصختب ىتش روصب

 . تارامثتسالل

 ىنطو ىفرصم ماظن نيسحنو ءامشنلا نأ امك

 لسمعلل ةلودلل ةديكأ ةليسو ىرخأ ةيحان نم ناك
 اهيف امب تاراخدالا نم ىرخآ عاونأ عيجسشت ىلع

 , ىدرفلا راخدالا

 لالقتسالا ةقيقح مويلا سملن نأ اننكميو

 !هررق ىتلا تاداستعالا ليومت نأ فرعن امدنع

 ةصاخلا اهدارومب ةلودلا اهب موقت ىعابرلا ططخملا

 . 7 75 نع ديزي ام ةيسنبو
 / >8 ناك ىذلا تارامثتسالل ماعلا عومجملاو

  ىفاصلا ىلخادلا جاتنالل ةبسنلاب 9 6 ةنس ىف

 . 2972 ةنمس ىف / 30 ىلاوح ىلا عفترا دق:

 عسيزوتو ةيلاملل ةيلالقتسالا ةسايسلا هذهو

 ةيئابجلا ميظنت ةداعا لضفب تققحت ىموقلا لخدلا

 عسم ايشامت رفوا قيسنتلو ربكأ ةلادع حلاصل

 ىلا بئارضلل :ةريشسم ةدايز ىف ىلجت دق بئارضلا حالصا نا

 حسبياط ىستكت ةيكرمج موسر ديدحتبو جاتنالا ةدأيز بناج
 ريثاتلاو ةيلاعفب لمعلا ةيغب ىئابجلا ماظنلا ةماقاو ؛ ةيامحلا

 تفعاضت' 397: هو 2965 نيب اهيف ناكسلا كالهتسا ةقيرط ىلع

 بئارضلا نم ةدراولا ليصاحملل ارابتعا ةيئابحلا تالوصحملا

 لالخ فرع دق ىمومعلا راخدالا ناف اذه بناج ىلاو « ةيلورئدلا

 زيهجتلا ثادنس ءاشنا ىقل دقلو « اماه امدقت ةريخالا تاونشلا

 . طاسوالا فلتخم ىف اديكأ احاجن
75 
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 ةداسنعماو  دالبلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قئاقحلا

 بئاريضلل ريتسم ديازت ىنق ترهظ هذعم ميظنتلا

 دسيحت كلذكو تقولا سفن ىف جاتنالا ةفعاضمو

 بسانت ةيئابح موسز ةماقاو ةيكرمجلا موسرلا
 ناديملا اذه ىق جئاتنلاو . ريمامجلا كالهتسسا ةقيرط

 تفعاضت 5071 و 7965 ةنس نيبف : ةريسهاب تناك

 ةراجتلل ةديدج قافآ حتف مزاللا نم حبصأ لالقتسالا دعب
 حلاصم اهيلمت 2, اهل ةديدج ةيجيتارتسا ديدجتاو ةيرئازجلا
 : ., ىنطولا داصتقالا
 . ةيصاعلا رثئازجلا ءانيم

 ليخادملا نع رظنلا عطقب نيئرم ةيئابجلا ليخادملا

 ٠ لورتبلا ىلع بئارضلا نم ةدراولا

 ةدايز فرعتس ةريخالا هذه نأ ةظحالم عم

 ةقباسلا ةنسسلل ةيسنلاب 2972 ةئس ىف 0 غلبت

 . 297: تاميمأت ةجيتن كلذو

 ةداعاو فشقتلا دوهجمل ةجيتنلو اذه بناجرىلاو

 فرع دق ماعلا راخدالا ناف , ىئابجلا ماظنلا نيسحت

 . اماه امدقت ٌمويْخالا تارنسلا ىف



 ا حلل :

 دحتتل 1965 ناؤج 59 ىف ىروثلا حيحصتلا راظتنا نم دبال ناك

 لئاسو ىلع ةلودلا رفوتتلو ةيراجت ةسايس حوضوبو رثكأ
 . داصتقالا تاكبش ىلع ةرطيسلل ةلاعف

 راخدالاو ريفوتلل ىنطولا قودنصلا نا امك

 ءامشنا كلذ ىلا فاضي تاليجستلا نم اليسس دهش دق

 احاجن ىقل دق ةربتعم دئاوف تاذ زيهجتلا تادنس

 . نيرخاملا فرط نم

 (ةيجراخلا ءاجتلا ميمات
 ا الدابماعبونتمو

 ةيقب لثم ةيجراخلا ةراجتلا ناديه ىفو

 مل ىرامعتسالا ىنوناقلا راطالا ناف ىرخالا نيدايملا
 ١ نييرامعتسالا حلاصل الا نكي

 . نأ اهلاكماب نكي مل ةيرئازجلا ةروثلا نأ الا

 نم ادب لالقتسالا ذنمو , اذلو ةيعضولا هذهب لبقت

 ةيرئازجلا ةراصجتلل ةديدج قافآ حتف ىرورضلا

 داصتقالا علاصم اهيلمت ةديدج ةيجيتارتسا ديدحنو

 . ىنطولا

 ناك ةراجتلل طيسبلا موهفملا نع رظنلا عطقب
 ةيرئازج ةيراجت ةسايس رطستو ددحت نأ ةلودلا ىلع
 : لقتسم داصتقا ءانب ىلا اساسأ فدهت ةضحم

 .ةيداصتقالاو ةيلاملا تايلطتملا ناف 2963 ذنمو

 تاءارجا ذاختا ىلا ةيرئازجلا ةموكحلا تعفد دق

 . ةيئاقرو.

 ىفو « ةيلحملا ةعانصلا ةيامحب قلعتي مالا ناك

 ةيراجتلا انتينازيم ةيعضو نيسحت تقولا سفن
 تالدابملا ميونت نم اذه ىلا ةقاضالاب دبال ناك

 . دالبلل ربكأ ىداصتقا لالقتسا نامضل

 1965 هينوي 39 ةضافتنا راظتنا نم دبال ناك

 *ةلودلا رفوتتو , ةيراجن ةسايس ددحتو رثكأ حضوتل

 ةطلتخم ةزهجا ةرودص يف ةباقرلل ةلاعف ةزهجأ ىلع

 . ةيموكح وأ
 تيمس ةطلتخم ةزهجأ ناف ىلوأ ةلحرم ىفو

 داوملا ضب داريتساب تفلك دق ءارشلل تاعومجم
 . بشخلا ء جيسنلا , دولجلا , بلعملا بيلحلا لثم
 ظافحلا ىله رهستو داريتسالا جمارب قسنت كتناكر

 داوملا نم ريثك داريتسا راكتحا قيوسشلل ىنطولا ناويدلل
 , ةيرئازجلا تادراولا عومجم نم # 20 لثمت ةيناذغلا

 , داوملا هذه قيوستب فلكت نأ نكميو تائوزخملا ىلع

 اهسلاجم لالخ نم ةلودلا اهبقارت تاعومجملا هذهو

 ىف احوضو رثكأ ودبي زايتمالا اذهو . ةراداللا

 نا ثيح (ىكانوأل قيوستلل ىئطولا ناويدلا ءاشنا

 7 ذيفنتلا ميجلشت» ىه ىلوالا هتمهم تناك ريخالا اذه
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57 3 9 : 
 ٠ ليهجتلا داوم داريتسا راكتحا ةيتطو تاكرش

 ىلا 1965 ذنم , ريصو ىنأتب ةلودلا تلصاو اذه ةطساوبو

 ٠ تادراولا نيمأت ىلع لمعلل ةقاشلا ةمهملا , اذه انموي

 ةلودلا تحنمو

 عياط تاذ ةينطو ةحلصم تاذ ةيلمع لك زاجنا وأ

 « ةموكحلا اهررقت ىداصتقا

 هتادحل ارظن ةددحم ريغ ةمهملا هذه تناكأو

 , 3965 ةئس ىف ىدأ امم , زاهجلا اذه ةبرجت صقنو

 خحيسوتو رييغت ةيغب ةديدج تاءارجا ذاختا ىلا

 سرامت ىتلا قيوستلل ةينطولا ةكرشلا تايلوؤسم
 ىتلاو ةيئاذغلا داوملا نم ديدع داريتسا راكتحا ايلاح

 . تادراولا عومجم نه /20 لثمت

 راكتحا قح ىرخآ ةينطو تاكرش تحنم امك
 . زيهجتلا داوم تادراو

 تلصاو دق ةموكحلا ناف اذه لك لالخ نمو

 ةبعص ةمهمب مايقلا اذه أئموي ىلا 3965 ذنم تابشب
 . تادراولل لماكلا ميمأتلا ىهو ةيرورض نكلو

 ةكرشلاو نيدعتلل ةينطولا ةكرشلا ناف اذكهو

 ىلع ايلاح نارطيست ةيكيناكيملا تالآلا ءانبل ةينطولا

 :ةايئيناكيملاو ةينيدعتلا داوملا نم تادراولا عومجم

 تادودال ةينطولا ةكرشلا ناف اهتيحان نمو

 نابقارت ء قرولا ةعانصل ةينطولا ةكرشلاو « ءانبلا

 ةحلاصلا تاودالاو ءانيلا تاودأ تادرأو ةقيقد ةبقارم

 . قرولا ةعانصل

 فلتخم راكتحا كلمت ةحالملل ةينطولا ةكرشلاو

 ةينطولا ةكرشلا نأ امك , ةحالملاب ةقلعتملا تاطاشنلا

 قرولا نم تادراولا ىلع فرشت عيزوتلاو رشتنلل
 . بتكلاو

 ديحولا اهرربم اهداريتساب صخرملا داوملا ناو

 ىنطولا جاتنالا عيجشتل جودزملا لغاسشلا لغشلا وه



 هلسرالا تاطاشن ركتحت :ةحالملل .ةيرئازجلا ةيئنطولا ةكرشلا نا
 : . رخاوبلاب ةقلعتملا تتاكرحتلا فلتخمو لقنلاو
 089 . ةيرئازجلا ةمصاعلا ءانيم يف ةكرسلل ىسيئرلا رقما



 ار د م علا و ع دا لع يا

 فقة 8# هك

 ل

 سيل , اهتارداص ىف ةظودلم ةدايز رثازجلا تققح , 2965 فلم

 اهتمدقم ىفو ةيتغلا اهتاعانصص داوم نم نكلو ةيلوالا داوملا طقف

 . ةيندعملا داوملا امآ ٠ (تارداصلا عوبجم نه /75) تاقورحملا

 هر نعت ناف., اهسفن رئازجلا ىف رثكاف رثكأ لوحت تناك ناو

 ىف ةيلاعفب كراشت اهلعخي ىذلا رمالا ةسوسحم ةدايز دادزي

 . ىراجتلا نازيملا نيسحت

 2. ىللورعب ءانيع : ةياجب
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 داريتسسال ةيعصلا ةلمعلاب ظافتحالاو ةيحان نم

 . ىعابرلا ططخملا زاجنال ةيرورضلا زيهجتلا تاودأ

 لبيع راصتنالا ةدارا زيزمتلو ددصملا اذهبو

 اديازت 3965 ذنم « رئازجلا تارداص هفرعت فلختلا

 ددهش ىذلا ريدصتلا ىلا ةفاضالابو . اظوحلم

 , ةيتفلا انتعانصل ىرخأ دعب ةنس !ًريتسم اديازت

 اضيأ ىهم دادزمت ةيلوالا داوملل انئاعيبم ناف

 . رارمتساب

 ىتلا تاقورحملا عبطلاب ىتات اهتعيلط ىسفو
 تارايلم 3 نع ديازت غلبمب اتتارداص نه ز/75 لثمت

 نسسع ديزي امو 2975 ةتس ىف رانيد نويلم 500 و

 . 5972 ةنسل ةررقم تارايلم 5

 رثكا اهليرحت متي ىتلاو ةيمجنملا داوملا امأ

 فرعيس اهريدصت نأف اهسفن رئازجلا ىف رثكاف

 مقرلا 5973 ةئنسس ىف غلبتس ثيح اربتعم اديازت
 ةيرئازجلا تارانيدلا نم- نويلم 270 غلابلا ىسايقلا

 ةمعاسملا نم اهنكمي ام ىهو (2969 ىف نويلم 560)

 . ىراجتلا نازيملا ةيعضو نيسحت ىف ةئاعف ةيهاسم
 ىتلا « ةعارزلا تاجوتنم نا فورعملا نمو اذه

 تفرع دق انتارداص مخضأ لكست ةليوط ةدلو تلاك

 ىلا عجري ال صقنلا اذه نأ الا ء اسوسحم اضافخنا

 لكاشمل ةجيتن وه امثاو جاتنالا ىف ضافخلا

 ديازتلل ةجيئان تقولا سفن ىف وهو رومخلا قيوست
 نيسحت ىلا عجري ىذلاو ىلخادلا ببلطلل سوسحملا

 نأ نم عنمي مل اذهو . ناكسلل ةشيعملا ىوتسم

 هذه نم رثئازجلا اهثرفو تارائيدلا نم نويله 0

 ىف ةعارزلا نم رظتني هنأ أمك + 2969. ىف تاجوننملا

 ىف ةعساو ةبهاسه مهاست نأ ةمداقلا تاونسلا

 نمو . رئازجلل ىراجتلا نازيملا ةيعضو نيسحت
 اهتالدابم حيونت تررق دق رئازجلا ناف ىرخأ ةيحان
 وأ ىفارغجلا ناديملا ىف كلذ ناك ءاوس جراخلا عم

 عيمج ىف ناذلبلا نم ديدع مه ةيراجت تاقالع ايلاح رئازجلل
 .ىرخال ةئدس نم احوضو دادزت ةسايسلا هذه جئاتنو تاراقلا

 عم ةيراجتلا تاقالعلا ىف ضافختاب ايلاح تالدابملا مسجتتو

 ناق , ىرخأ نادلب مم ىرخأآ ةريثك قافآ حتفو اسنرف
 ىرخال ةئس نم دادزت ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا عم تالدابملا

 . سوسجحم دارطاب

 تاقالعل ىضرمتن نأ ةبسانملا هذهب انتوغي الو

 ةياغلو هنأ كاذ , ةقباسلا لالتحالا ىوق عم رئازجلا

 ىف ايلمع ديحولا فرطلا ىع اسنرف تناك 5
 داصتقا تلعج ةيعضولا هذهو . تالدابملا ناديه

 قوسلل ةبسنلاب ةيعبتلا نم ةقيض ةلاح ىف دالبلا
 , راثآ نه ةيعبتلا هذه هفلخت ام عيمجب , ةيسن رفلا

 ةيسمخلا تاقافتالل ىدرفلا قرخلاب ركذن نأ ىفكيؤ
 ,ةماه تايمك ءارعشل اسنرف عم 2964 ةنس ىف ةمربملا

 تايقافتالل اذه مارتحالا مدعو . ةيرئازجلا رومخلانم

 اهتفلك موركلت ليوحت ةيلمعب مايقلل ةموكحلا مفد دق
 . اريثك



 ارابتعا  ةيرئازجلا ةلودلا تعاطتسا دقلو

 نأ  كاذ وأ دلبلا اذه عم ىراجتلا نازيملا ةيعضول

 قيضضتو ةيفارغجلا قطانملا ضعب وحن تالدابملا هجوت
 . ىرخالا قطانملا ضعب هاجت اهنم

 داريثتسالل ماع جمان رب دعي ةنمس لكو اذكهو

 راطا ىفو . ططخملا اهددح ىتلا فادهالاو قباطتي

 بسح عزوبي تادراولا نم اددع ناأف جمانربلا اذه

 . نادلبلا ضعب بسحو ةيلاملا قطانملا ضعب

 عيمج عه ثالدابملا ةيمئث ادبم مم ايمشامتو 2

 ةيراجت تاقالع ايلاح رئازجلل ناف ملاعلا فارطأ

 ٠ تاراقلا عيمج ىف نادليلا نم ديدع مم ةطيشن

 ىرخآل ةنس نم ودبت ةسايسلا هذه جئاننو
 ىه لازت ام اسنرف تناك ناو : ةسوسحم جئاتن

 1963 ىف 1/78) 1970 ىف 14,4 ةبسنب ىسيئرلا دوزملا

 ضافخناب ايلاح مست تالدابملا ناف (296ج ىف 5

 تاقالع داجيا ىفو اسنرف عم ةيراجتلا تاقالعلا ىف

 . /دم : ةيلاردفلا ايناملا) ىرخأ نادلي عم ةديدج

 تايالولا « /5,3 : سكولينب « 77,3 : ايلاطيا
 727 : ةيكارتشالا نادلبلا , /8 : ةيكيرمالا ةدحتملا

 ( 3976 ىف

 ةعومجملا عم تالدابملا ناف ىرخأ ةيحان نمو

 اديازت ىرخال ةنس نم فرعت ةيبروالا ةيداصتقالا

 ريبالم 4 ؛ 2969 ىف نويلم 39 و رييالم 3) اسوسحم

 نويلم 672 و رييالم 3 و تارداصلل 6 يف نويلم 59 و

 , 6 تارداصلل 1967 يف نويلم 523 رييالم 3 لباقم 1970 يف

 ةعومجملا مم اقلعم لاز ام الكشم كانه نأ الا

 دنمو نئازجلا نم ذخنت ىنلا ةيبروالا ةيداصتقالا

 نع فكتال رئازجلا تناك ناو اددرته افقوم تاونس

 2 . ةمظنملا هذه ءاضعال ةزاتمم موسر حيتم

 ةيداصتقالا ةعومجملاوف وضعلا ءرئازجلا ناو

 دنم بلاطت لازنت اه ىسنرفلا لالتحالا ذنم ةيبروالا

 نواعتلاو تالدابملا لسمشي دقع ءاضماب تاوئس ةدع

 . ةلماعلا ديلاو

 دلبك تررق دق رئازجلا ناف رمأ نم نكي امهمو
 ىلع ىزخأ نادلب عم تاقالع ةماقاب كلذو ديس

 . اهبعش عملاصلو ةدايسلا هذه مارتحا ساسا

 . ةيراجتلا تالدابمللا روطت عبتت ءيناوملا تتاشنم زيهجت نا
 . ةمصاعلا ءابيم ىف بوبحلا نزاخم ءانب







 ةيطارقمدلا ى ةيزكمللا
 نأ نكي ال دالسبلا نآب انلعا نأ قبس

 ظحالن انئاو ,٠ سانلا نم ةريغص ةعامج اهريست

 ددازسي ةلوؤسملا ةزهجالاو سلاجملا ددع نأ مويلا

 .٠ « فعاضتيو

 سلاجملا نم 700 نم برقي ام ايلاح دجوي زب

 يتاذلا ىييستلا سلاجم نم ةموو ,لاوحو , ةيبعشلا

 . 6 ىرخالا تاعاطقلا ىف ةزهجالا تاامو

 نم فالآلا نوكتس ةمداقلا رهشالا ىسقو د

 .«دالبلا ربع ةيكارتشالا تاسسإلملا ىف لامعلا سلاجم

 عاطقنا_نودب ىكارتشالا ءانبلا لبصاوت 2065: هينوي 29 ذم
 ةيبعشلا ريهامجلل ةلاعفلا ةعاسملا عم ةيجيردتو ةيلمع ةقيرطب
 . امكحم ابيظنت ةيظنمو ةيطارقميد ةقبرطب

 .ةيدلبلا ةيبعسشلا سلاجملا ءاسؤر عاستجا., ةمصاعلإب ممالا رصق

 ةيرئازجلا ةروثلا نأب .لوق' نأ اننكمي ىلاتلابو »

 . « ةيبعشلا سلاجملا ةروث اقح ىه

 ىلع دمتعي ةيبعشلا سلاجملا هذه موهفم نا »

 ربيمفو ةروث هتنلعأ ىذللا ىخيراتلا راعشلا

 مدس تدعت نا , « بعشلا ىلاو بعشلا نم ةروثلا »

 اذهل امسجت لكسشي اهروطتو اهعونتو + سلاجملا
 . « دلاخلا ىروثلا راعشلا

 لوأ ةروث ءىدابمو حورل ءايفوأ ىقبن اذهبو م

 ةروثلا سلجم سيئر باطخ نم ) < « ربمفو

 . ( 2972 سرام 29 ىف ةموكحلاو
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 نه تنكم دق لالقتسالا نم تاوئسس رشع نا

 ةرادالا ب ىكارتشاو ىبعش ساسأ ىلع - ميظنت

 ريهامجلا مماطمل اقيط , ةلادعلاو , تاسسؤملاو

 . ةيبعشلا

 ىتلا ةيطارةميدلا .ةييزكرومالا ةسايس نا

 دمعت ثالثلا تاوئسلا لالخ ةموكحلا اهب تدا

 1665 هينوي 19 ذنمو 2« قبطت ملو ... مل لالقتسالا

 فقوت نود تلصاوت دق ىكارتشالا ءانبلا ةيلمع ناف

 ريهامجلل ةطيمشنو ةيلعف ةكراشمبو ةيلمع ةقيرطب
 . لاعف ميظنتو ةيطارقميد ةفصب ةيبعشلا

 فالتخا ىلع ب ةيلمعلا تايلوؤسملا حنم ناو
 . ةدنحم ةزهجأ ةماقا ىلع لمعي .. تايوتسملا

 ىلا فدهي ماعلا ىسايسلا طخلا ناف !ذكهو

 بعشلا لاو بعشلا ند ىروتلا انراعشل ىطعي نأ »

 نيكمتب كلذو 2٠ قيمعلا هلولدمو ىقيقحلا هادتحم

 لمحت نمو + هحماطم نع ريبعتلا نم بعشلا
 ةيسائملاو ةعدبملا تاردابلا هذخأب كلذو ء هتايلوؤدسم

 ديعص ىله مث نمو + تايالولاو تايدلبلا ديعص ىلع

 «٠ ىكارتشالا ءانبلل لماشلا انلمع ماطا ىف هلك رطقلا

 23 ىف ةموكحلاو ةروالا سلجم سيئرل باطخ نم )

 . ( 73968 سرام



 ةييدعاقلا تايسسؤملا لعج ىف ةدارالا نا

 دمتعت نأ .ىف اهديوعتر ةيقيقحلا اهتايلوؤسم لمحتت

 ماعلا هيجوتلاب تحوأ دق ءىش لك لبق اهسفن ىلع صلودةلاسيزكر ال
 : ةيلحملا تاعومجللاب ةقلعتملا تاحالصالل

 هوطخك روذلا تأر دق ةيبعشلا سلاجملا نا »

 بوكت قيرط نع ةيرثازجلا ةلودلا ءانب وحن ىلوأ
 ةدعاتم ةيدلبلا

 ام 55 3-5

 ةيع امجاو هيدا صلف | نسم ). «.ةمقلا ىلا ةدعاقلا نم قلطنت تاسسؤم

 ىسف ةموكحلاو ةروشلا سلجم سيئرل باطخ

 ةسيبارتلا ةعومجملا  حالصالا ةادغ  .ةيدلبلا نا .( 3968 5-5

 ناديملا ىف ةليسو ىأ ىلع رفوتت نكت مل ةيدعاقلا
 نم اهئيكمتلو « ىفاقثلا وأ ىعامتجالا وأ ىداصتقالا

 «٠ ىكارتشا داصتقا ىف بسانملا اهرود بعلت نأ

 تايدلبلا قاثيم ىلع تنقداص دق ةيروثلا ةطلسلا ناف

 ةيدساسالا ءىدابملا ددحي ىذلا 2, 2966 ربوتكأ ىف

 . ديدجلا ىنوناقلا راطالل

 1667 ريانب .8 موسرمت نيخالا اذه ددحتاو

 خيراتب 6 ددع ةميسرلا ةديرجلا ) 2+ 67 مقر تحت

 . ىدلبلا نوئاقلا لع صني ىذلا ( 2967 رياشي 8

 ىدلنلا ميظنتلا ىف ةررقملا ةيدلبلا ةزهجأ نا

 1 ةيعامجلا ةيطارقميدلا تايلطتملل بيدتست ديدجلا

 ؟ ةددعتملا اهتاطاشن ةسرامم ىف ةيلاعفلا تابلطتمو

 ىدلبلا ىبعشلا سلجملا : بختنئم سلجم

 ىدلبلا ىذيفنتلا سلجملا : ىثذيفنت زاهج
 فرط نم نيبختنم ءاضعأ نم نوكتم
 . سلجلا

 ىوتحم 1967 رباني 18 ىف ٠ روشنملا , ةيدلبلا نوناق ددح دقل
 عيرال بختنملا - ىدلبلا ىبعشلا سلجملا ناو ربوتكأ ىف ةيروثلا ةطلسلا هيلع تقداص ىذلا ةيدلبلا قاثيم

 راسطالل ةيئماسالا فادهالا ددحت صوصنلا هذهو . 6

 تابلطتملل بيجتست ةيدلبلا ةزهجأ نأ ابك ديدجلا ىنرناقلا
 ءالؤصهو 2 نييدلب نيبودنم نم نركتي  تاوئس

 «بزحلا اهمدقي ةديحو ةمئاق نم نوبختني نوريخالا اهفئاطو ةسرامم ىف ةيلاعفلا بلطملو ةيعامجلا ةيطارقميدلا

 « ةدرفملا دعاقملا ددع فعض ىؤاسي نيحشرتملا ددعو .. ةديدعلا

 ٠ ىرسو رشابم ىنلع باختنالا ٠ ساروالا' ىف قرزالا لبج ةيدلب
 * »* »ب
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 هنم فدهلا ناك ىدلبلا حالصالا ةلاصأ نا

 ةقيرطب ةكراسملا لئاسو ةيدعاقلا ةيلخلا حتم وه

 ٠ دالبلل ىكارتشالا ءانبلا ىف , ةرمتسم

 فئاظولا ىلا ةيدلبلا نوناق فاضأ دقن اذكهو

 ,ناديملا ىف ةديدج تايحالص ةريخالا هذهل ةيديالقتلا

 لسسمعلا ىلاتلابو , ىفاقثلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا

 دالبلل ةيمدتلا ىف ةيدعاقلا ةسسؤملا ةيهاسم ىلع

 نيدايملا لمست ةديدجلا تابحالصلا هذهو

 : ةينآلا

 تاطاشن عومجم ةبقارمو قيسنناو هيجوت .ب

 ةيدلبلا بارت نبع ىكارتشالا عاطقلا
 حالصال قيوستلاو جاتنالل .تاينواعت ءاسنا

 .ةحالفلل ىديلقتلا عاطقلا اصوصخو ةيدلبلا

 اذه . ةيعارزلا ةروثلا قيبطت ىف ةمهاسملا

 ةنسل ىلوالا رهشالا ذنم أدب ىذلا قيبطتلا

72 0 

 تاسسوؤمو ةيعانص تايسمؤم ءاضنا

 ةيديلقتلا ةعانصلا
 اصونصخو دوزتلاو عيزوتلا تاكبش ميظنت

 . ةيرورضلا ةيلوالا داوملاب

1 

 ةيمحبا هده ءاطعا ره اهنم فدهلا ناك ىدلبلا حجالصالا ةلاصا

 ءائبلا ىف , ةلماكو ةمئاد ةقيرطب 2 ةكراشملا لئاسو ةيدعاقلا

 فاضأ ةيدلبلل ةيديلقتلا فئاظولا ىلآو ٠ دالبلل ىكارتشألا
 ىعامتجالاو , ىدابصتقالا ناديملا ىف ةديدج تايحالص نوناقلا

 ةسسؤملا ةكراشم زيزعت ىلع لمعت نأ اهنأش نسم ىفاقثلاو'
 . ةيدعاقلا

 . ةمصاعلا . ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجكا ءاسؤر عامتجا

 18 هد ا ا تح

 خومجم بقاريو قيشنيو هجوي ىدلبلا ىبعشلا سلجملا نا
 ةيحان نم مهاسف ىهو ةيدلبلا ىف ىكارتشالا عاطقلا تاطاشن
 آداب ىذلا قيبطتلا اذه “ ةيعارزلا ةروثلا قيبطت ىف ىرخأ
 جاتنالا ثاينواعت اشنت ىمو , 2972 ةبسل ىلوالا رهشالا دنه

 ىد لك يلقتلا عاطقلا اصوصخو ةبيدلبلا رامثتسال قيوستلاو
 ١ .... ىحالفلا
 . ايتاذ ةريس ةعرزم : كيرفوب. ةيدلم



 رأ تااشملا عيمجل رسثابملا رامثتسالا ب

 ىتلاو ٠ ىحايسلا عباطلا تاذ تاسسؤملا

 ىضتقمب امريبستب ةيدلبلا ةلودلا تفل
 . 1967 ليربأ 25 رارق

 . ناكسألا جمارب زاجنا

 ىسف مهاسي نأ هنأش نم لمع لك ءاشنا

 دنم ) « ةيدلبلا ناكسل ةيفاقثلا تايجاحلا ةيبلت

 لسغتست ةيدلبلا تحبصأ 2967 سرام 57 رارق
 .( يئاسيسلا ضرعلا تاعاق عيمج صاخلا اهحلاصل

 ميلعتلل ةيسردملا تايائبلا ميراسم زاججلا ل

 تاونسس سمخ دهب ةيرئازجلا تايدلبلا نا .يىئادتبالا

 ناديم يبفو , وزو ىزت ةيالول نماخلا جمان ربلا راطا ىف
 ءانيلا قيرط نع انكسم 2300 تايدلبلا تزجنأ : ناكسالا

 شضورقب تينب ندملا ىف نكسم 500 كلذ ىلا فاضي « ىتاذلا

 نم ةصاخ دراومبو 'ريفوتلاو راخدالل ىنطولا قردنصلا نسم
 1 ٠. تاعومجلا٠

 هنم ىذلاو لضفملا ميظنتلا حبصأ دهجلاو ةبرجتلا نه

 ضعب ناو , فيرلل ىرذجلا لوحتلا ةيلاعفب مسجتي
 لاثمك اهمدقت ىتلاو كانهو أنه تمت ىتلا تازاجنالا

 89 : لوحتلا اذه ةزراب ةقيرطب حضوت



 ككربكيا ئابقلا تايدلب

 و 2 مسق 500 ءانب مت ةريخالا تاونسلا ىف

 تايدلب عومجم ربع ىسردم معطم 300و نكسم 0
 لسيجستب اذه حمس دقو ىريكلا لئابقلا ةيالو
 كلس رارقتسا نمو . ديدج ذيملت 20 0

 ؛ةسردملا نم ايبرق لافطالا ىلع تالكآ عيزوتو ميلعتلا
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 نم وه ىئاذتبالا ميلعتلل ىسردملا ءانبلا عيرابشم زاجنا نا
 . ةيدلبلا ماهم
 . ةيسردم ةعومجم ؛ ةعيلقلا ةيدلب

 راكرم 35 ءاني ناف ةضايرلاو ةييبستلا ناديم ىفو

 رود نم ديدعو ىضاير بكرم 23 و بابسشلا طيشنت
 رفوتت نأ نه ةيالولأ هذه ة نكم دق بابشلا

 . اهشاعتنا لئاسو ىلع 50

 تاد تاسسسؤملا وأ ت'اشنملا عيمجب رشابملا رايثتسالا ...

 13967 لهربأ 25 رارق اعرييست اهسنم ىنلا , ىحايسلا عباطلا
 . ةيوتش ةطحم « ادجكيت ةيدلب .

 دم ناف « برشلل ةحلاصلا هايملا ناديم ىفو

 300 ديوزت ىلع لمع دق هايملا بيبانأ نه ملك 55

 تادوهجملا لمضفب كلذو نكاسس فلأ 550 مضت ةهج

 , ةيلحملا تاعومجملاو ةلودلا .فرط نه ةكرتسملا
 تلمع دق ةيلحملا تاعومجملا ناف اذه ىلا ةفاضالابو

 . ةيررق 200 ريهطت ىلع

 ةبيحان نم ب تلمع دق تايدلبلا نأ امك

 كلذو اهتلزع نم ةديدع ىرق جارخلا ىلع . ىرخأ

 ىلاو « ةدبعملا قرطلا نم ملك 2000 ىلاوح حمتف لضفب

 ةفرغ 25 و ديربلل بتكم 354 ءانب ناف اذه بناج
 تالقتت قاشم مشجت ناكسلا ىلع ترفو دق ةيئوفلت
 . ةقاش

 ديقعتلا عباطب مسعي ناك ىذلا ىرادالا ماظنلاو
 اظوحلم انسحبت فرع دق ةيفيرلا تايدلبلا هذه ىف

 ةدسعاسم ىلع لمعت اريغص اقدنف 28 تينب ثيح

 نسحأ ىف اهماهمب موقت نأ ىلع حلاصملا فلتخم
 . هفورظلا

 دق ىئامئسلا ضرعلل تاعاق عبس ءانب نأ امك
 ءارسثا : اجودزم افده غلبت نأ نم تايدلبلا نكم

 ةيدلبلا دراوه نيسحتو ىفاقثلا زاهجلا

 مادق نكسم 1300 ناف ناكسالا ناديه ىفو

 اهيلا فاضي « ايقار ءانب تايدلبلا فرط نم اهؤائب
 قودنصلا نم ضرقب اهّؤانب مت ىرقلا ىف نكسم 0

 تاعومجملل ةصاخ دراومبو راخدالاو ريفوتلل ىنطولا



 قاوسأو حلاصم ةدع ءانب مث دقف ريخالا ىفو

 امديوزنو تايدلبلا ثارت نيسحت ىلع كلذب لمعت
 . لصاوتم ىلام درومب

 اههباش امو تارايسلاب زيهجتلاب قلعتي اميفو
 29 و ةرايسس 28 ىلع لصحمت دق ىدليلا عدوتسملا ناف

 لايعالل ةحلاص ةنحاش 20 و .تالصاوم ةرايس

 . ىربكلا

 تاوزغلاررسو الف غيدلب
 نكاس 4000 نكم دق «كارتوب» ةطحم دم نا ...

 ... حلاصلا ءاملب دوزتلا نم

 نكاسم 6 و ماسقأ >0 ءانب مت 2972 ةنس لالخو

 ؟راتكه 700 نيسحت مث دقف ةحالفلا نآديم ىفو

 .. ةئفاث برق راتكه 550 و «ةيواتلا» ةيحان ىف

 ىف انكسم 22 ىثاذلا ءانيلاب قلعتي اميفو

 ةيزنوفلت ةفرغ تميقأ امك كارتوب ىف 28 و درحم
 . ةيدلبلا رقم ىف

 نأ امك ماسقأ 20 تينب 15972 ةنس لالخ

 . زاجلالا قيرط ىف ىه نينكسمو ىرحأ ماسقا ةعبرأ

 لافشأو حلاصلا ءاملاب دوزتلا صخي اميف ليعلا متو

 رصحخو ىدلب يدات ءانب اضيأ متو , ةفصرالا حالصا

 رجم دالوأ ةمردمه ىلا ءابرهكلا لاخداو ءاملا دراوم

 لخشيو رطيسي سمالاب ناك ىذلا ليخنلا نا
 ةعارز هسفانت مويلا حبصأ ةعورزملا ىضارالا ةيبلغأ

 يف اهجاتنا غلب ىتلا ةراروقو تاوتلا ىف مطامطلا

 نم نط 500 اهيلا فاضي نط فلأ 25 ىلا وي ةنس

 . لفلتلا

 شسعبلقلا شيم ادلب

 ىف هممت دق 2072 ل 7972 ةيسردملا ةنسلا نا

 ةيعائصلا تاسسؤملا ءاشنإ ةيلوؤسم اهل ىتلا ىمن ةيدلبلا

 دوربتلاو عيزوتلا تاكبش ميظنت هيلعو ةيديلقتلا ةعانضلاو
 . ةيرورضلا ةيلوالا داوملاب قلعتي امين اصوصخو
 . ةيدحالا عنصم : ةيدملا ةيدلب

 ةديدج ماسقأ 20 حتف لضفب ةكلذو ةنسح فورظ

 ,1970 ىف 5400 لباقم اولجس دق لفط 7200 نا ثيح

 ددع ربكال لاجملا حاسفاب متهملا ىبعشلا سلجملا نأو

 م, سرادلا اولخدي نال ةيدلبلا لافطأ نم نكمم

 قيرط ىف ىه ىرخآ ماسقأ 6 ءانبل هتادوهجم لصاوي

 ى_رسسغلا ةيدلب هوحي

 ىح 3971 ةنس ىف اهيف ادب عيراشم ةدع نا

 ةقشو ةطسوتم ققش 3 : زاجنالا قيرط ىف نآلا

 : ةدودحملا نكاسملل ةيانبو , ةنيدملا بلق ىف ةريغص
 انكسم 20 مضت ىرخأو , انكسم 50 مضت روجالا

 نكاسم 20 رضخالا ىديسس ىف نكاسم 150 ؛ تاراطالل

 نيح ىب فلقلا ىح ىف ةقش 0 2, سوتلاكلا ىح يف

 51 دق انكسم 24 مضي ىذلاو « ىبعذلا حمقلا » ىح نأ





 نم ام لك ءاشنا ةيلوؤسم اضيأ هل ىدلبلا ىبعشلا سلجملاو

 ةيدلبلا ناكسل ةيفاقثلا تايجاحلا ةيبلت ىف مهاسي نأ هناش
 اهباسحل لغتست ةيدلبلا تحيصأ + 2967 سرام 27 رارق ذنم)

 . (يضرعلا تاعاق عيمج صاخلا

 , ىقاقل زكرم : ةيرسم ةيدل

 . اريخأ نوئطاوملا هنكس

 سوا والا ميسس دلِب اموالا مح

 جمانربلا اهرقأ عورشم 447+ عومجم نم

 ٠ تايالولا عومجم مهتو ساروالا ةيالول صاخلا

 ةقيرطب نآلا لمعي وهو زجنأ دق عورشم و232 ناف

 207 د ةرجح 593 : ةيسردملا تايانبلا : لاثم ) ةيداع

 ةينامعلا داو شيدلب

 ىبعشلا سلجملا ثدحأ ةريخالا تاوئسلا لالخ

 ةيدلبلا ىف اثيدح اخلسم ةينامثعلا داوب ىدلبلا

 ثدحأو نسحأ نم ايسردم ازكرمو ةحوتفم اقوسو
 . ةرئادلا يف زكارملا

 ميلعتلل دهعم ءانب متيس ةنسلا هذه نم ءادتباو

 لافطال ةيلخاد ةسردمو نيملعملل نكاسمو ماعلا

 . ةرواجملا ىتاشملا

 هزانب مت ىذلا بابسشلا طيشنت نكرم نأ امك
 حوارتت ذيملق 300 ةبارق ايلاح مضي ىسايق هتقو ىف
 , ةلئس 37 و 54 نيب مهرامعأ

 فلك دق ةيدلبلا ىلا ءابرهكلا لاخدا نأ امك

 * 600 ناف نعارلا هتقولا ىسفو .ي رد 400 0

 . ءابرهكلا نم ديفتست ةلئاع

 فيطس يابحلاص ةيدلب
 ىف عيراشم ةدع ذيفنت دهشتس 5972 ةنس نا

 زكارم ثالث ىف حلاصلا ءاملاب .دوزتلا : ةيدلبلا هذه

 .ىحلاو « لسا سأر ء ىاب حلاص ىأ ةيدلبلاب ةريبك
 عيذوتو حالصأ ردقي ىدلبلا ىبعشلا سلجملا نأ امك

 ىف سرادم ةدع ءانبو ىأب حلاص ىف ىرلا ةرئاد

 حلاص ةيدلب ىلا ءابرهكلا لاخداو , ةماحلاو ىاب علاص

 .« ىاب حلاص ىف ىضاير بكرم ءانبو , (اقرش) ىاب
 انكسم 30 ءانب رقي < ىتاذلا م ءانبلا جمات رب' ىفو

 . ابيرق اهيف لمعلا ادبيس

 لالخ ةيضرم جئاتن ةيدلبلا هذه تلجس دقل

 رسمسيبك عدوتسم نم لمعلا ءاهتلا : 297: ةنس
 ةغللاب بتك ىلع لوبصحلا ء ( .يب .د 2 09.824:63

 ( ىرئازج رانيد فلأ 55 ) ةيدلبلا ةبتكل ةيئطولا

 (.ج .د ب 2500) ءاسنلل ىنهملا نيوكتلل زكرم زيهجت '
 3200) طشلا ةسردمل ىئابرهك بكر»٠ ىلع لوصحلا

 ققش 4 حالصاو ءانب ٠ خضلل ةطحم ءانب , (.ج .د

 نييسردم نيبعطم ءانب « ( .ج .د هم هم0 ز

 ىسف ءالجالل ةسكبش ءانب م( .ج .د 3و مه )

 لسبازملل رفح 8 ءانب , (رانيد 30 000) نادئدلا

 ىراجبل نيتكبش ءانب , ( 26 000 ) ةيلزنملا

 حلاصلا ءاملاب دوزعلا , ( .ج .د 26 500 ) هايملا

 ىف تاليف 5 ءانب + (.ج .د 3 600) رع نب ىف

 . 06ج .ىاتقلا عمر سنابس
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 1972 2971 ىساردلا مسوملا مت (ةمصاعلا) ةعيلقلا ةيدلب ىف
 نا ثيح ةديدج ماسقأ رسع حتف لضفب ٠ فورظلا نسحا_ىف
 كانهو . 1970 ىف 5400 لباقم ةسردملا اولخد ذيملتت 0

 . ناجنالا قيرط ىف ىرخأ ماسقأ ةتمس

 سارمها_قوس عيدلب نيبحمت هو
 الئاق ىدلبلا ىبعشلا سلجملا سيئر حرص

 ىدذلا دوهجملا ظحالل نأ بجي . زيهجتلا ناديهم ىق »

 ,« ماعلا نيهجتلا ناديه ىف ةيدلبلا هب تماق

 نع ديزي ام صصخت ةيدلبلا ناف لعفلابو »
 دبال ناك اذاو اهتيمنت نيسحت ىلا اهلخادم نم 0

 اده نأ ظحالل انئاق ةيضاملا تاونسلاب نراقن نأ

 , ةريشصلا ىرلا تائشنم لاغشأ ةيدلبلل تممص
 , ايتاذ ةريسم ةعرزه ىقس « ساروالا : ةبقع ىديس' ةيدل
 ساروالا ةيالول يصاخلا جمائريلا اهرقأ اعورشم كهي0 .نين نم

 اريس ريست ىهر تززجنأ دق 35952 ناف تايدلبلا عومجم مهتو



 : 2 ريدسم روطت ىف وه دوهجملا
 زيهجتلل ةصصخملا ةميقلا تغلب , 2968 ىفف ب

 جد 3900

 0 تغلب . 2969 ىفو

 .ج .د 850,600 تغلب :« 0 ىفو ب

 ردقب صيقتنلا وه ناديملا اذه ىف انفده نأ »

 ىسف ةدايزلا ةيغب رييستلا فيلاكت نم ناكمالا
 .« ةيلاملا تايناكمالل اقبط كلذو زيهجتلا

 انئاف هذص رايثتسالا ةيسايسس ليضقبو »

 ةسيئاصحعا زيهجتلا ناديه ىف مدقن نأ نوروخفل

 .« ايتاذ ةلومملا وأ ةيهتنملا تازاجنالا نع ادج ةيباجبا

 تايهءد ىنيدلب
 : 397+ ىف ثسمت ىتلا تازاجنالا ضعب هذه

 ٠ ةديعس ؛ ةيالو ىف نيدهوب سيئرلا
 .ةرمثمو ةلصاوتم ةيبعشلا ريهاسجلاو ةداقلا نيب :تالاصتالا

 فلآ 400) ىنابعش ىف حلاصلا ءاملاب دوزتلا

 . يندد

 مسسلا ) نايرد ةطحم نم حلاصلا ءاملاب دوزتلا

 .ء جاد بفلأ و00 لوالا

 لرالا مسقلا) نايرد ةطحمل ءالجالا ةكبش حالصا

 . جي د قلا 0

 لوالا مسقلا) هايملا ىراجمو ءالجالل ةكبش ءانب

 جد فلأ 0

 فلأ 64) نكاسم 8 نأسشب ىتاذلا ءانبلا ةيلمع

 . جاد

 (مععلقلا شس دلب
 4 3-3 0 هه

 سامألا قوس ماد
 صقنبو ةفيعضلا ةيلاملا اهدراومب « ةيدلبلا نا

 نأ تعاطتسا دق 2, ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولا



 . 3975 ىف ةماه تازاجنا اهطاسشن ىف لجسنت'

 ةدعاسمل « ىورقلا عونلا نم , نكسم 30 ءانب

 . ىديلقتلا عاطقلا

 ..ءادهشلا رباقم ىدحا حالصا ب

 . نيمسق ءانب ل

 ٠ تارايسلل ةريضحو ةقيدح حالصا ب

 جمان رب نم نكسمو ماسقأ ةعبرأ ءانب ءاهئا
 . و0

 . ةحلاصلا هايملا دراوه طيض نيسحت

 .ايملا ةيفصتل تاونق ءانب

 . فيلو قيرط حالصا
 .ةحالملا ىف جالعلل ةعاق نوكيل لحم حالصا ب

 . ةنيدملا ليمجتو فيظنت ب

 هيج

 هتالولا

 ةلامعلا ىوتسم لع ةموكحلا ىلثمه ماهم تناك لالقتسالا ةادغ

 ةنامعلا لماع مأقو , ةيتغلا ةلودلل ىلوالا سسالا زيزعت_ىه

 نييلحملا نيلوؤسملاو نيئطاوملا ءازا بيرقتلاو لاصتالا ةمهمب
 . ةرادالا ىف

 ةيبعشلا سلاجملا ةماقإ تقفار ىتلا ةقيرطلا نا

 بعشضلا ىلثممو ' ىبودنمل ةرشامملا ةكراشملاو ةيدلبلا

 ىلع تلصاوت دق ٠ تايلوؤسملاو ةطلسلا ةسرامم ىف

 , ةمالاو تايدلبلا نم ةطيسولا تاعومجملا ىوتسم
 مل ىذلا زاهجلا , ةلايعلا ماهم رود ديدحتب كلذو

 . لالقتسالا ةادغ ةفيعض ةيزكرم الب الا عتمتي نكي

 دوسي ناك ىذلا غارفلل ايشاحتو 5962 ىفو

 رييغلا ةزهجالل لماك رهص راظتلا ىفو ةلامعلا

 ليشثمت نع ثحبلل 2 تاءارجإ تذختا 2 ةبسانملا

 .٠ ىلاولا تاطلس زيزعت ةيغبو ريهامجلل ىقيقح



 016 ب 62 مقر موسرم نه 2 ةداملا تحضوأو

 ير ددع ةيمسرلا ةديرجلا ) 2962 تضشغ 9 خيراتب

 ,انقؤم نوسرامي ةالولا نأب ( 2962 تسشغ 24 خيراتب
 ناجلو نيماعلا باوبلل ةيحوتمملا كتايحالصلا

 . « تالابعلا

 ىلا تلقتنا ىتلا ماهملا ناف لالقتسالا ةادغو

 زسيزعت تناك ةلامعلا ىوتسم ىلع ةموكحلا ىبودنه

 ةيرارمتسا ديسجتو ةيتفلا ةلودلل ىلوالا سسالا

 ماق دق ب كاذ ذا  ةالولا كلس ناف اذكمو . اهتطلس

 ادالا نيفظوملا هاجت .بيرقتلاو لاصتالا ةمهمب

 ., ةيرادالا نوؤشلل نيملسملا نيلوؤسملاو

 ىلجت ىقيقح ىبعش ليثمت نع ثحبلا نأ امك
 ةيداصتقالا لخدعلا ناجل ةماقا ىف ىلوالا ةدملا ىف

 ةسجللا موسرمب تنوسكت ىتلاو ؛ ةيعامتجالاو
 ناسكو , 5962 هتلشغ 9 خيراتب ةتقؤملا ةيديفنتلا

 ةيرادالا حلاصملا نع نيبودنم 7 مضتو ىلاولا اهسأري

 نسع بودنمو , ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيلاملاو
 نيبودنم 5 و « ةيمومعلا لاغشالل ةصاخلا تاسسسؤملا

 الا عتمتت نكت مل ناجللا هلذهو . ناكسلا مهنيعي

 . رارمتساب لمعت ملو ,١ طقف ىراشتسا رودي

 ىضاقلا موسرملاب 5967 ىف ناحنللا ىذه تيهتناو

 , ةيعابتجالاو ةيداصتقالا ةيلامعلا سلاجملا ءاشناب

 ةيعامج ةزهجأب قلعتي ةرملا هذه ىف رمالا ناكو

 لكاشملا عيمج ةرولبو عمجو فرعتلاب » ةفلكم ةتقؤم

 عمسباطلا هتاذ  ىكيمانيدو لماش موهفم ىف -
 ىوتسم ىلع ضرعت ىتلا ىعاسجألاو ,ىداصتتقالا '

 . « ةلامعلا

 نينا

 ةيداصتقالا ةييلامعلا سلاجملا ةماقاو

 مسظنلل اقمع شكأ روص راظتنا ىف ةيءامتجالاو

 فدهب تمن ةدعاقلاو ةمقلا نيب ةطيسولا نيناوقلاو

 ةسيبرجتلا ةلسرملا ءذيأ ةيلمعلا هتامولعملا رصح م

 نم ) , « قيبطتلا ديعص ىلع جئاتنلا صالختساو

 ةسسموكحلاو ةروسقلا سلجم سيئرسل باطخ
 1( 2968 مب 2 هب 2

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيلامعلا سلاجملا مضتو
 ةلامعلا ىف ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر عيمج
 أمبو « شيجلاو ةباقنلاو بزحلا نع نيب ودنم 3 د
 تناك ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيلامعلا سلاجملا نأ

 ةطلسب الا عستت نكت مل اهناف , ىلحملا عقاولا سكعت

 . ةيراشتسا

 ةزهجالا هذه ثادحالا تزواجت لطقف ةئس دعبو

 ىلع ةقبطملا ةيزكرم اللا ةبرجت لضفب كلذو ةتقألا
 ةيلامعلا سلاحملل ىقيقحلا زجنمالو ةيدلبلا ىوتسم

 , ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ان ل

 ددحي يذلا . 5969 قام 23 موسرم دادعا نا

 عورشمو ةيديهمت لامعأ هتقبس دق . ةيالولا نوناق

 بزحلا نمض ةحرتقملا صوصنلا تمشقونو , ىديهمت
 . ةيالولا قاثيم ريرحتب تهتناو ةروثلا سلجمو

 ةيمهالا حضوت ةريخالا هلص نه تارقفو

 ةييزكرماللا نم ةيناثلإ ةلحرملا هذسهل ةيجيتارتسالا
 تارايتخالاو قئاقحلل بيحتسي حب رص ءانب راطا ىف

 . ةينطولا

 ىتلا ةيلحملا حماطملا ءاقتلا ةطقن ةيالولا نأ »
 ةبسانملا ةيبارتلا ةرئادلاو , ةيدلبلا راطا زواجتت

 قيسنتو ءاقتلا ةطقل ىهل . ةيداصتقالا تاطاشنلل

 . «٠ ةينطولا تابلطتملاو ةيلحملا حلاصملا

 ةسصاخلا تايحالصلا نوكت نأ بجي اذا »

 ةسيرشب ةقيقح مضت ةسسؤم سبتعتو « اهتمهمب
 ىلع قاثلاب دمتعتو ىنطولا عقاولا نسع لصفنت ال
 . « ةيساسالا اهفادهأو طبنتارت سسأ

 ةسسؤم ىه 2 ديدحتلا اذهب ,ء ةيالولاو »

 مهني طبرت نيئطاوملا نم ةعومجم مضت ةيح ةيسايسإ
 نولثملا اهيف' رييستلاب موقيو , حلاصملا نه ةعومجم
 .« نيئطاوملا ءالؤه فرط نم ( ءاخلا حتفب ) نوبختنملا

 رفوتت ةيزكرمال ةشسؤم ىه «2 نذا ةيالولاف د
 ءرارقلا ىف ةيلمع ةطلس ىلعو , اهب ةصاخ ةزهجأ ىلع

 موقت ىتلا فئاظولا ىوتسم ىف تاميظنتو لئاسوو
 . اهب

 نسع ريبعتلا ىلا همدهت' ال ةيزكرماللا هذهو »

 .ةيداحتا ةلود ليه , ةلودلا نأ كلذ « ةيالولل لالقتسا

 نسم ةيلمعلا ةكراشلا زيزعتو ةدايزل ةيئقث ىهف

 . ةيررثلا ةطلسلل ةيبعشلا ريهامجلاو ةيالولا
 ةيزكرمال ةعومجم طقف تسيل ةيالولا نكلو »

 ةيدلبلا تاطاشن ديدمت» ىلع, اهتاطاشن لمعت

 ةيرادا ةرئاداضيأ ىه لب ٠ ةلودلا طاشنب قحتلتو

 موقت نأ نسم ةلودلل ةيؤكرلا تارادالا نمت

 . نينطاوملل ةمدخ اهلامعأب

 ةلودلا تالخدت مسجتت' ةيالولا ىوتسمه ىلعو 5

 57 مئادلا بيرقتلا ىسف ,' ىناسنالا اهلولدم دجتو
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 يف حضتا يبعشلا ليثمتلا نع ثحبلا نا

 ىداصتقالا لسدتال نايل ةماقا يف ىلوأ ةلحرم
 موسرملا نأ امك . (1962 ثشغ ) يعامتجالاو
 ةيداصتقالا ةيلامعلا سلاجملا ءاشناب يضاقلا
 يف ناجألا كالتل ادح مضو دق ةيعامتجالاو
 ءاسؤر مضت تناك يتلا سلاجلا هذهو . 7
 ال نكت مل ةلاسعلا يف ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
 ةرهجالا هله تهتناو ؛ ةيراشسا ةطلس الإ

 ةيزكرمالا ةيرجن لضفب ةئس رورم دعب , ةنقؤلا
 سلاجملا « ربخت » لضفيو ةيدلبلا ىوتسم ىلع
 نم ةلحرم دعبو . 1969 يفو . ةروكذلا
 سلو برحلا نيض ةشقادملاو ثاساردبلا

 . ةيالولا قاثئيم رشن ؛ ةروثلا
 قيسنتو ءاقنلا ناكم يه ةيالولا نا . ,. . ٠

 © . . ةينطرلا تابلطنملاو ةيلخلا حلاصملا

 ت ةيح ةيسايس ةسسؤم ةبالولا .,.»
 نم ةعومج مهطبرت نينطارملا نم ةعومج
 حتفب ) نوبختنملا نولثمملا اه قي حلاصملا
 . 0 اهيطاوم فرط نم ( ءاخلا
 : ىلا فدهي ةيالولا حالصا.ناف !ذكمو

 دبس يعامج زاهج قيرط نع ةطلسلا ةيزكرمال
 ةيطارقميدلا ىإو ٠ ةيالوال يبعشلا سلجلا وهو
 « زاهجلا اذهل ةينلعلا تاياختنالا قيرط نع

 . ةيالوال ىذيقنت سلم ءاشناو



 . ةيلحملا قئاقحلا عم ةلودلا ىلثمل ىمويلا لاصتالاو

 تاعاطقلا عيمج ىف . ةلودلا حلاصم دوجو لضفبو
 ىسف ب ةمورحملاو اهلم ةروسبملا « ةينيدملاو ةيفيرلا

 نيستب متي ةموكحلا .تارارق قيبطت ناف . ةيالولا

 . ليسشأ ةيلاعفو رثكأ

 اسهنم لمجت ةيالولل ةيئاثلا ةفيظولا هذهو
 ةسبيزكرماللاو فعاضتملا طاسشنلل ةلضفملا ةرئادلا

 . ةلودلل

 نع تفشكو ةيالولا تحنضوأ « ةريخالا «تاونسيلا لالخ

 ةلسايس نأ امك ,, دالبلل ةيوهجلا ةيسنتلا ىف اهتيكيمانيد
 موسيلا سمت ىتلاو ةموكحلا اهنرقأ ىتلا ٠ ىوهجلا نزاوتلا
 نم ةيزكرملاو ةيزكررمأللا ةسسؤملا هذه تنكم دق : تايالو عبس

 ةيعامتجالاو ةيذاصتقالا ةيملدلا ماهزب كسينو سشضشعتنت نأ

 صاخلا جمانربلا ناف « الثم ىربكلا لئابقلا ةيالول ةيسنلابو

 نمف : ةيحانلا هذه هجو ايرذج ارييشت ريغ دق (5968 ربوتكأ)
 اعيزوت ةرمثملا راجشالا نه 2. عزو 1972 لد 59

 . نيحالفلا' ىلع ايناحم

 ىف ملك 2.000 ىلا 969 ىف غلك 19 نم لسعلا جاتنا عفترا امك

 مسئصمو ةيزضخالا ىف نهدلا بكرم زاجنا مت امك 7
 نم تازاجنالا ضعب الا تسيل هذهو , هريبلا ةؤحطمو ةنرازعلا

 1 : . ىرخأ تازاجنا عومجم

 . تائبلل حيضرتلا ةسردم : وزو ىرت

 ”قيقحت ىلا ىمري ةيالولا حالصا ناف اذكعو

 : فادعأ ةثالث

 زاهج ءاتثتساب كلذو ةطلسلا ةيزكرم ع

 . ةيالولل ىيعشلا سلجملا وهو , ديس ىعامج
 تاباختنالا قيرط نع كلذو , ةيطارقمبدلا

 . .زاهجلا اذهل ةينلعلا
 :ىذيفنتلا سلحملا ءاشناب كلذو ةيزكرملا

 . ةيالولل

 را ةيالولا تزربأ , ةريخالا تاوئسلا لالخو

 نآ امك « دالبلل ةيوهجلا ةيمنتلا ىف اهتيكمانيد
 .يتلاو ةموكحلا اهترقأ ىتلا ىوهجلا نزاوتلا ةسايس

 الأ زاهجلا اذه تنكم دق , تايالو عبس نآلا سمق

 نأو يثاعتنالا نه تقولا سغأ ىف ىزكرملاو ى زكر ه

 ةييعاستجالاو ةيداصتقالا ةيمدتلإ ما٠هلمزب كسب



 رثكالا ىجالفلا جاتنالا لئاسو ماعزب مهسفنأب لامعلا كسميل

 امك , ةيعضولا هذه ةلودلا تمسر ةنيس نم لقأ دعبو « ارش

 دق لامعلا ريرحت ةركف ىلع دمتعملا ئتاذلا رييستلا ميظنت نأ

 ىلا ةحالفلا ناديم ىف 19722 . 15962 تايرشعلا لالخ زيمن

 . ىفاصلا لخدلا نم /60 ايتاذ ريسمل عاطقلا اهيف* لكشي

 . ايناذ ةريسم ةعرزم : ةجيتع

 'قيرزطلا حتف دق لالقتسالا ةادغ نيرمعملل ئعامجلا ياهذلا نا
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 صاخلا جمان ريلا نأ ركذت لاثملا ليبس ىلعو

 رسياربف ىق ةموكحلا هترقا ىذلا ساروالا ةيالول

 , ةيالولا فرط نم هتيبلغأ ىف زجنأ دق +, 8

 ىف رومتلا نيزخت مئاصم ناف ةعانصلا ناديم ىفو

 : 2975 رخاوأ ىف ايئاهن تزجنأ دق هقلوطو ةركب

 نط ةئام عبسو فلأ 51 اهمجح عوبجم غلبيو

 نأ امك 2 !ديدج المع 2373 راجياب حمستو ايوئس
 ميلعتلا راطا ىفو « رجنأ دق هناتسب ةغابدلا عتصم

 لافطالا ددع عفتراو , انكسم 307 و امسسق 3 اشنأ

 ىلا 5963 ىف فلأ 3 نم سرادملا اولخد نيذلا

 ةصصخملا تاسيانبلا نأ امك ء 29725 ىف 207 6

 دنم تدضتحا دق ةيناثلا ةجردلا نم ةساردلل

 .سداسلا مسقلا ىلا اولخد ذيملت 3 600 2975 ربوتكأ

 تايفشتسملا ءانب مث . ةيمومعلا ةحصلا ناديم ىفو

 32 و ةيحدص زكارم 6 و 2 سيرأو . ةناوره ىف

 . جالعلل ةعاق

 لئابقلا ةيالول ةيمدتلل صاخلا جمانربلا ناو

 ريغ دق ( 2968 ريوتكأ ىف هيلع قداصملا ) ىربكلا

 راجشالا نأ امك , ايرذج ارييغت ةيحانلا هجو
 نم هلآ ثيح اذ ايسوسحم اروطت دهشتس ةرمثملا

 ةرصجحش 2.250.000 عيزوت مت 2 3072 ىلإ 8

 زكرم نأ امك , ايناجم اعيزوت نيحالفلا ىلع ةرمثم

 ذنم هيق لمعلا عرش ىذلا « ةهاعنون ىف نجاودلا

 . ةجاحد فلأ 200 قيوست نم نكمل دق ؛« 0

 ىلا 2969 ىسف ملك 129 نبم لسعلا جاتنا عقت راو

 ةماقا لصضفب كلذو 2972 ىف غلك 30 006

 ايئاهن مت ةعانصلا ناديم ىفو . ايرصع اصبج 2 0

 دلجلا عنصمو 2, ةيرضخالا ىف نهدلا بكرم زاجنا
 . -ةقزازع ىف ىعانطصالا

 ةكراشملاو ةيطارقمبدلا
 داسصسلفإالا لف

 ديق ةيطارقميدلاو ةيزكرمالا ةسايس نا

 . ىداصتقالا ناديملا يف تمسجت

 يف يفاذلاريميسللا
 ةحالسسسستملا

 ءريهاسملا ةدارا نع ىتاذلا رييستلا ربع دقل

 نييداصتقا الامع اونوكي نأ ىف دالبلا ىف ةحداكلا

 : اهب نولعي ىتلا تادحولا ىف نيلوؤسم
 ةدعاقلا نم قلطنا دق ىتاذلا رييستلا نا ..» .

 نم اططخم اماظن نوكي نأ لبق ةلضانملا ةيبعشلا

 ةموكحلاو ةروثلا سلجه سيئرل باطخ نه ) . ةمقلا

 . 1( 3968 سس 3 2

 ةركف ىلع زكترملا ىتاذلا رييستلا ماظن ناو

 .- 15662 تايرشعلا لالخ رولبت دق لماعلا ريرحت

 رسيسملا عاطقلا نا ثيح ةحالفلا ناديم ىف 2

 . ىفاصلا لخدلا نم / 60 لكشي ايتاذ

 لالقتسالا ةادغ نيرمعملل ىعامجلا باهذلا :نا

 مامزب اوكسمي نال لامعلا مامأ قيرطلا حتف دق
 . ءارش رثكالا ىحالفلا جاتنالا لئاسو

 عقاولا رمالا عمه ىئاذلا رييستلا دلو دقل »

 ىيعامجلا رييستلل ب ةتنس 530 هدعب .. ىطعأو

 ةبسنلاب ةزاتمملا هتناكم جاتنالا لئاسولو ىضاراللل

 حماطملاو ايشايت كلذو ريبتستلا لاكشأ ىقابل

 ىديهمتلا عورشملا ) . « ىرئازجلا بعشلل ةقيمعلا
 رسسشت ب ىئالئلا رييستلل ةيساسالا ءىدابملا ب



 . ( 3968 ليربأ ىف ىنطولا ريرحتلا ةهبج

 جذومنلا وه ىتاذلا ريبستلا ناك لالقتسالا ةادغو

 هكرث ىذلا غارفلا دسب ديدجلا رييستلل ديحولا
 ةدارالا مارتحابو ,ةأفكلا تاراسملالا بيغت

 جمانرب ىف صوصخلاب اهنع ربعملا ةيسايسلا
 نم ةيزاوجرب ةقيط ةماقا مدعب ةيضاقلاو سلبارط
 . ىضارالا كالم

 نييعارزلا لامعلا ملست نم ةنس نم لقأ ىفو
 تطعأ ىتلا سرام تارارق تناك جاتنالا .لئاسول

 . عقاولا رمالل ىعرشلا عباطلا
#* * 

 تاوسنسلا لالخ قبطت مىل ء صوصنلا هذهو

 : بزحلل ةيرشأ هتددح امك لوالا ةئالثلا

 حلاصملا ةفعاضمو ةلغوتملا ةيزكرملا نا »

 , ةينوناق نكلو « ةعزفم ةقيرطب نومساقتي ةزهجالاو
 رييستلا ىوتحم اوغرفأو ايتاذ ريسملا عاطقلا جاتنا

 اورهق دقف اكلذ نم رطخأو . ىقيقحلا هانعم ىتاذلا

 تادوهجملا مغر ٠ نيذلا لامعلا طنسو كشلا اولخدأو

 ةياصو تملسو , 5966 ذنم ةيروثلا ةطلسلا مامتها عودضوم

 ةرازول ةبحراخلا حلاصملا ىلا .ةرشابم ايتاذ ةريسملا .تاسيسؤملا

 هبفارمو ريدشتسم درجم نوكي نأ ريخالا اذه ىلع ناكو : ةحالفلا

 . عرازملا ىف ةينعملا ةزهجالا ىلا هتدعاسم مدقي نأو ىنقت

 . (ةفصاعلا ىحاوضبر ىواشوب ىف ايناذ ةريسم ةعررم

 تناك ايتاذ.ريسملا عاطقلا يف ةيلمعلا ةيزكنم اللا يف ةبغزرلا لا

 . ايتاذ نيسملا عاطقلل اضافخنا اندهش , 2966 حالصا ىفو
 ... ةيليفطلا ةزهجالاو علاصملا ةفعاضمو ةلغوتملا ةيزكرملا ناد
 رطخأو , ىقيقحلا هارتحم نم ىئاذلا رييستلا موهفم تدرج دق
 مسفر , نيذلاو ةلهذم ةريح ىف لامعلا تلعج ٠ كلذ نم
 لك نولهجني نيروجأم درجم مهسفنأ اودجو « ةقراخلا ت'دوهجملا
 .«يهلمع ةجيتل) مهدوهجم ريصمبو مهتدحو رييستب .قلعتي ءىت

 «,نيررجأم درجه اوحبصأ , اهب نوموقي ىتلا ةمشضلا

 قيوستبو « مهرييست ةدحوب قلعتي ءىش لك نولهجي
 . ٠ مهرايثتسا ةجيتنو مهجوتنم

 اهتزهجأ ديدجت متي مل عراؤملا نم ديدع ىفو

 رييستلا ناجل دجن ام اريثكو . اهتماقا ذنم ةريسملا

 . ةطارقميد ةقيرطب اوختني مل اهءاسؤرو

 23966 ةياغل ريسملا عاطقلا روطت ليلحت نا

 نم نردرجتي » لامعلل ةثلمملا ةزهجالا نأ انل حضوي

 ةلودلا ةزهجأ نم طيلخل ناكملا كرتل مهتايلوؤسم

 . 2 ةيوضوف ةقيرطب لمعي
 ررقملا ىنوناقلا داطالا ناف + حالصالا ةياغلو

 ىدسلا لامعلا سلجمل ةبقارملا تايحالصالا حنمي ال

 ىطعيو لامعلا ةيعيج فرط نم نيبختنملا لامعلا مضي

 اذهو , رييستلا ةنجل ىلا رييستلا تاطلس عيمج
 دعي , لامعلا فرط نم بقارملاو بختنملا ريخالا

 ةيونسلا جماربلا كلذكو رامثتسالا ةيمنت جمانرب

 نولاقلا دعي هنأ امك , قيوستلاو جاتناللو زيهجتلل

 ررقي ؛ ةنسلا رخآ تاباسحو لامعلا ميظنتب قلعتملا

 , دوزتلل ةيرورضلا داوملا ءارش ةقيرطو , تافلسلا

 101 .تاامدخلاو تاجوتنملا قيوست ةقيرط ررقبو



 ئتاذلا رييسلا لكايه

 7 صب  ييصكسم

 لاسسمعلا سليصم
 بسسفدني ةسيموسلا ممم ١ نع  قسشبتع

 هطاششن بقاريو رييسستلا ةسنجا

 ةسسيموسلا ةييمتصلا ءاسفمأ كددع تاق لذا الا كا
 ء 6 اويقم هل

 ون د
 ةماعلا ةييعمعلا

 لاس معلا
 : قداصن لوثلا ةذفانلا ةئيهلا
 ةيمثتلا طلقم ما

 قيوستلاو جاتناللا ةيونسلا جماربلا

 لمعلا ةيبظوتا ماظن دا



 ءريدملا نيبو رييستلل ةيطارقميدلا ةزهجالا نيب تابلوؤسملا نا

 مسيظنت ميقأ ثيح 2969 رياربف ىف تددح دق ةلودلا لثمم

 .حتمسسبا . ةيطارقميدلا ةيزكرم اللا تابلطنمل

 . ايتاذ ةريسم ةعرزم ىف باختن١ا ةيلمع
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 : ايتاذ رينسملا ىحالفلا عاطقلا زيزعتو ريهطت ةسايس نا
 ىلع تلصح ىتلا عرازملا ددع نأ كلذ : ةيباجيا جسئاتن ىلا
 ىف 657 ىلا 5967 ه 5966 ىف 4ت4 نسم عفترا دق دئاوف
7 1968 - : 

 ىلا 3967 ىف .ج .د 270000 نم رامثتسالا غلبم مفثراو

 , سفنل لمعلا مايآ ددع نأ امك . 2969 ىف .ج .د 0

 .٠ نويلم 57:6 ىلا و+ نم عفترا دق , ةلحرملا

 ءادبأ عمتجت نكت مل ةيعمجلا ناف ةقيقحلا ىفو
 رييستلا ةئنجل باختنا رثا ىلع لامعلا سلجم نأ امك

 كبلذو ةسسإللا ريسي يذلا وه ريخالا اذه نأ كاذ 104

 حلت صوصنلا .تناك ولو ىتح تارارقلا عيمج هدخأي

 .اليثمت رثكالا ةزهجالا مضي عامتجإا دقعب اهضعب ىلع

 لوسحتي ىتاذلا رييستلا اندهاش اع اريثكو

 تاسسؤملا رييستل ةزهجالا هذه ةيحالص مدعو

 . اهيلا ءوجللا ىلا ةلودلا زاهج عفد ام ابلاغ

# * « 

 ريسملا عاطقلل ةيلمعلا ةيزكرم الا ةدارا نا

 . 5066 ذنم ةيروثلا ةطلسلا مامتهاب تقلع دق ايئاذ

 ىنطولا ناويدلا لح 2968 رياريبف 22 ىفو

 ةريمسملا تاسسؤللا ةياصو تدهعو ىعارزلا حالصالل

 نسكلو : ةحالفلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا ىلا ايئاذ

 ةراضتسالا ىف طقف لثمتي اهرود ناك ةريخالا هذه

 ةزسهجالا ىلا اهتدعاسم ميدقتو ةينفلا ةسباقرلاو

 2( تاراطا . ايجولونكيت , تاودأ ) عرازملا ىف ةمئاقلا

 ٍفراصت تجت يعامجلا بطلل زكارم408١ عضو 3969 ىفو
 ليعي امك . اناجم تافاعسالاو جالعلا ىقلتل مهتالئاعو لامعلا

 طيشنتلل ازكرم 24 و. ةلوفطلاو ةمومالا ةيامحل ناوكرم ايلاح
 . فايطنص## ازكرم 0

 . ىتاذلا رييستلا لامع لافطأ فايطضال زكرم

 ةفصب اهميظنت ديعأ دق ةيساحملا ةقيرط نأ امك

 جئاتنو عرازملا رييست ىلع ةيقيقح ةرطيسب حمست
 ماظنلل افالخ رمالاب نيينعملا مهأ فرط نم رامثتسالا



 ىنواعت زاهج ميقأ كلذبو , ادقعم ناك ىذلا ميدقلا

 عرازسملا نيب ةرشابم دوقع ثميقأو ٠ تاباسحلل
 . قيوستلل ةلودلا حلاصمو

 ديحو كنبل تيطعأ ىعارزلا ضرقلا ةيلوؤسمو
 . ىرئازجلا ىنطولا كنبلا وهو

 رييستلل ةيطارقميدلا ةزهجالا تايلوؤسم نأ امك

 رياريق 25 موسرم اهددح دق , ةلودلا لثمم : ريدملاو

 تابلطتم مرتحي ماظن ةماقا ىلع صني ىذلا 69

 , لامعلل ةماعلا ةيعيمجلا امأو ةيطارقميدلا' ةب زكرملا

 ىلع نداصت ىهف « عرازمللا رييستل ديلا ئاهجلا

 ددحتو , ةئسلا ةياهن تاباسسحو , ةيمنتلا جمانرب

 ؛ رامدتسالا لوخدم عيزوتو لاومالا مادختسا قرط

 2, ىتاذلا رييستلل ىرخالا ةزهجالا طاشن بقارنو

 تددحت دق لامعلا سلجمف ىرخأ ةيحال نم٠

 نم هيلع قداصملا ةيمنتلا جمان رب قيبطت : هماهم
 ىف « رييستلا ةنجل طاضن ةبقارمو لامعلا ةيعمج

 ديحولا زاهجلا ىص ربتعت رييستلا ةنجل نأ نيح
 . ةيملتلا جمانرب دعت ىوف ؛ ذيفنتلل '

 تاسسؤملل ىكارتشالا ميظنتلا قاثيم ءاضما ةنس تدهش
 يت ارتششالا ريبستلاب قلعتت اهادحإا , 2975 ريئوت 26 ميسارمو
 ىسق لغشلل ةيعامجلا تاقالعلا صخت ةيناثلاو تابسسؤملل
 0 صاخلا عاطقلا

 ىف لئاسلا بلصلا عارفا : ديدحلا عنصم راججلا بكرو



 توبص ىلع الا رفوتي دعي مل ىذلا , ريدملاو
 ةدئاس تناك ىتلا ةيعضولل انالش ) طقف ىراشتسا

 قيبطتلا ةمهمب فلكم وهف ٠ ( 5959 ىلآ 2963 نم
 . ىطارقبيدلا راطالا ىف ةذختملا تارارقلل ةيراجلا

 يسعارزلا عاطقلا زيزعتو حيضوتا ةسايسو
 ناف اذكمو ؛ ةيباجيا جئاتن ىلا تدأ دق ايتاذ ريسملا

 434 نم مفئرا دق دئاوف ىلع ةلصحتللا عرازملا ددع.

 أم وهو 72068 س 1967 ىف 657 ىلا 1967 س 2966 ىف

 عوسمجم نأ امك ؛ عزازملا عوبجم نم 40 ز/ لثمي
 ىف .جاد 0 ناك ىذلا رامثتسالا غلابم

 2 2968 يف .يادد 00 هل عقترا دق 1967

 شاعلا ىلع ليعي !ريسم اجتنم حبمصأ نأ دعب لماعلا نأ

 ةيامحو رارقتسالا يفو ليملا يف ىساسأ قح هل عيصأ مستجملا

 - .  ناجحلا بكرمي بلصلا علصم ىف لامع . هلي

 ىلا نويلم 54 نسم مفترا دسق لمعلا مايأ ددع نأ امك
 ترمتسا ةدايزلا هذهو ةلحرملا سفنل 0

 ٠ ةريخالا تاونسلا لالخ

 ناف ء ىعايتجالاو ىبطلا فاعسالا ناديم ىفو

 7969 يف هتنيوس دق يغيره فلم 350.000 نع ديزي ام

 .ج .د نويلم 25 نع ديزي غملبمب
 ىعامجلا بطلل زكرع 408 نأف ةئسلا سفن ىفو

 ىسقلتل مهتالئاعو لاسعلا فرصت تحت تعضو دسق

 ةمومالا ةيامحل نيزكرم ناف اريخآو + ىناجملا جالعلا
 آزكرع 20 و ىفيرلا طيشنتلل ازكرم 24 و , ةلوفطلاو

 لايع جلاصل ايلاح لمعت اهلك لافطالا فايطصال



 قبطت نأ بجي : ةيكارتشالا رئازجلا ىف ةيساسالا قوقحلا نا
 عيمج نيب ةاواسملا أدبه نا , زييمت نودب لامعلا عومجم ىلع
 ىلجتي ال وهو / ةيرئازجلا ةروثلا ىف ىساسأ ادبم وم لامعلا

 ىف اضيأ نكلو ةيعامتجالا تازايتمالا ىف ةاواسملا ىف طقف
 ىن ىواستلاو لمعلا ىف ىواستلا : ةدعاقل مزاحلا قيبطتلا

 . نبجالا
 , ةدخ نب عارذ ىف جيسللا عنصم
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 ةيداصتقالا تاعاطقلا ىف ب تاءارجا تذختا

 ةميرط ىتاذلا رييستلا اهيف نوكي ال ىتلا ةيعامتجالاو

 ىف نيلوؤسم نيكرادشم لامعلا نوكيل  رييسعلل

 . تاسسؤملا ريبست'

 ةمثاقلا ةيعامتجالا عاضوالا لموحت ناو

 ةيطارقميدلا نيناوق هددحت ديدج ماظن ةماقا ةيخب »

 ندع نالعالاب 2975 ىف مسجت دق , « ةيكارتشالا

 مسيسارهو تاسسؤملل ىكارتشالا ميظنتلا قاثيم

 رييستلاب ةقلعتملا 2975 ربثون 56 خيراتب 74 ب 72 مقر
 16 عيراتب 75 ب 5*7 مقرو تاسسؤملل ىكارتشالا

 ىف لمعلل ةيعامجلا تاقالعلاب ةصاخلا 29735 ربنو

 , صاخلا عاطقلا

 اضيأ هلو , بعشلل ىآ ةلودلا تاسسؤم ىندسحا ىف لماع
 ىف كراسي نأو ةسسؤملا هذه جئاتن ىلع فرعتي نأ ىف قحلا

 .:اهرييستا
 ىف عولالصللا + ثلاثلا بوبلالل مهعضو ءانثأ + كارتئس لامع

 . راجحلا بكرم



 اهتم نيديفتسلاو ةروثلا ىعناص لامعلا ناو

 . اهيف كشال قوقح نم اودافتسا دق
 ىف ايعاسو اريسمو اجتنم ]1 ىذلا لماعللو

 لمعلا ىف ىساسالا قحلا , عمتجملا ريونت ليبس
 ىف قحلا هل نأ امك , هلمع ةيامح ىفو رارقتسالاو
 , ىناسنالا ديعصلا ىف ةيرذج ةيفيكب هعضو رييغلا
 لايسأرلا لواحي جاتنالل ةليسو درجم نآلا دعي مل رهف
 ىف هلو حابرالا نم هنكمي ام رثكأ اهنم جرختسي نأ
 ٠ ةيعامتجالا هقوقحل نماض ريخ نوناقلا

 ةلغتسم ةقبط باسح ىلع مضهت ال لماعلا تادوهجم جئاتن نا
 ماعلا راهدزالا ةدايز ىلع دعاس ريكعلاب ىهق , (نيغلا رسكب)

 اهمهادختسا بقاري ىذلا هسفن . لماعلا ةمدقملا ىقو بعشلل
 حجاسمجلا ىلع ليعي نأ وه هبجاو , رييستلا ىف ةتكراسشيب
 . عمتجملا ةيملت .ىف ةيهاسملل هتسسؤم
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 نسم ددحت , ىنطولا ىوتسملا ىلع روجالل ةكبش دادعا متيس.
 نمو , ةيضرع ةايح لامعلل ققحت انومضم ىندأ ارجا , ةيحانا

 ,تاءافكلاو تايعونلل اقبط , ددحت ىتلا سيياقملا ىرخأ ةيحان

 عومجم ىلع لمعلاو ةءافكلا ىف ىواستلل اقبط تابيرملا غاونا
 0 , ىنطولا بارعلا
 . ةبقلا ىف بلصلا مئصم ةدحو نم لماع

 رئازجلا ىف قوقحلا هذه قبطت نأ ىرورضلا نمو
 امك 2 زييمت نودب , لابعلا عومجم ىلع ةيكارتشالا
 ةبستكملا ةؤاتمملا عاضوالا ىغلت نأ مزاللا نم هنأ

 ريغ تاعاطقلا لوزت نأو عورفلا نم عرف ىأ ىف
 ةظوضحلملا ٠

 ىساسأ أدبم وه لامعلا عيمج نيب ةاواسملا ًادبع نا

 دئاوفلا ىف ةاواسملا هنع جتنت الو ةيرئازجلا ةررثلل

 روجالا ىف ةاواسملا كلذك نكلو بسحف ةيعامتجالا

 ٠ لمعلا سفنب مايقلا لباقم ةعوفادا

 قبطيل ةهسضو متيس روجألل ىملس لردج ةمثو

 / ةهج نم هيف ددحتسو ىنطولا بارتلا عومجم ىلع
 نأب لامعلل مييستس ىتلا ةنومضملا ايندلا ةرجالا

 ىتلا ريياعملا , ىرخأ ةهج نمو ةقئال ةشيع اوصيعي
 حبصت ىكل كلذو تابترملا دعاوق اهبجومب ددحت

 صاصتخالا سفنو لمعلا سفن نع عوفدملا روجالا

 ٠ ىئطولا بارتلا عومجم ىف ةمجسسم
 ةعبات ةسسؤم ىف هلمعي موقي لماعلا نأ .امبو

 كرشبي نأ ىف اضيأ قحلا هل ناف بعشلل ىأ ةلودلل

 يف كلذكو ةسسؤملا هذه جئاتن' يف ةيلعف ةروصن
 اوضع نيرشعو ةسمخ ىلا ءاضعأ ةعبس نم .ةدحؤلا

 اهرييشت



 ةييكارتشالا تاسسؤملل ديدجلا ميظنتلا دمثعي
 تارئس ثالث ةدمل ةبختملا لامعلا ةيعج ىلع

 تاديحولا ىوتسم ىلع لاسعلا عومجم نم

 بجي ( ءاشلا حني ) نوبحتملاو , ةسسؤملاو
 مهل نيمزتلم + نييباقت نيلضانم اونوكي نأ

 ةحورطملا لكاشملاب ةفرعملا» ىعولا نم ةجرد
 بقارت لامعلا ةيعجو , لسحلا بلطتت ىتلا

 تاباسحلا ىف اهبأر ىطعنو سردت ؛ ةسسؤملا
 زاهجلا ةطساوبو ؛ ةبسزملا ةينازيم ىفو ةيريدقتلا
 ةرادالا سلجم ىأ ؛ ةسسؤملا ةرادال ىعامجلا

 ىمريلا رييستلا ىف امود كرشت لامعلا ةيعج ناف
 نيثثا وأ ابودنم نأ امك . ةدحوال و ةسمؤملا

 تاونس ثالث ةدمل لامعلا ةيعج نم
 مضي ىذلا زاهجلا ؛ ةرادالا سلجم ىف كراشي
 ئذلار نيدعاسملا نم اددع ماعلا ريدملا لو-
 ريسب ةقلعتملا ةماهلا اياضقلا عسي ىف لصفي
 . ةسسؤملا

 ةفاوطسأ لقن بقاري لماع : راجحلا علصم
 111 , ةالرفلا نم



 ةسسؤملا ةعيبط اهنمض# لالرعلا قوبقح نا
 ةكراسشملا قيرط نع اصوصخ سرامث قوقحلا هذهو

 ,ىكارتشالا ميظنتلا هزرق امك رييستلا ىف ةرشابملا

 تايلوؤسم ىف ةدايز ىلا ىهري ىذلا تاسسؤملل
 مجتي دق رطخ لك ىلا ىدصتلا ىلا فدهيو نيجتنملا

 عاطقلا ىف ةيطارقونكيتلا وأ ةيطارقوريبلا نم

 . ىكارتشالا

 ةسردم لامعلا ىدل لثمت ةكراشملا هذهو

 ةهذهو ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا نيوكتلل

 اهددح دق ةكراشملا نع ةحتانلا ةيوبرتلا ةقب رطلا

 ةقيرطلا هله نم نوديفتسي لامعلا نإ » : قاثيملا

 ىلع مهتردق نمو تايلوؤسملل مهموهفم نم ديزت ىتلا

 نايجتنمك مهرودب نومرقبب مهف مهنوؤش رييست

 .« مهتايح فورظ نيسحتل نويقيقحلا نوعناصلا محو
 لامعلا ةيعمج ةيسجت نيجتلملا رييست نا

 لامعلا ةيعمجو 2, ديدجلا ميظنتلل ىساسالا رصنعلا

 لامعلا عومجم فرط نم تاوئس ثالث ةدملل بختنتا

 نوكي نأ بجي « تاسسؤملاو تادحولا ىوتسم ىلع حلاصم نع عافدلا نمت , صاخلا عاطقلا ىف , ةياقنلا نإ
 نيمزتلم نييباقت نيلضانم ( ءاخلا حتفب ) نوبختنملا اعرف نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ثدحأ دقلو , لامعلا
 . مهمامأ ةحورطملا اياضقلا ىف نيوكتلا نم عون مهلو «نيمئاد لامع 9 نم رثكأ مضت ةسسؤم وأ ةدحو لك ىف ايباقت
 تقولا سفن .ىف نه .لامغلا ةيعمج نأ امنو ننلجم وأ ةراذالا سلجم تاعامتجلا « عرقلا ءاضعأ فرط نم تقولا سفن ىف امعلا ةيعمج نأ أنب 5 9 5 ءاخلا بختنملا ىباقتلا بتكملا ءاضعأ نم نانث١ رضحيو
 ةيجاودزا ناف ةدحولا ديعص ىلع ىباقنلا سلجملا رامثتسالا جمانرب ىلع ىباقنلا بتكملا حلطيو ؛ ةسسؤملا رييسق

 لع رفوتت لامعلا ةيعمجو 2 ةدراو ريغ تايلوؤسملا , كلذ ىف هيأر مدقي ثيح , ىونسلا باسحلاو "تاب احلا
 دئو . تاسسسإلملا طاضنل ةماعلا ةباقرلا تايحلص لك ةيسبؤملا ميقيإ 0000 5 13 00 بحاصل و , لبعلا قيبطت ىلع رهسي 'وهو
 نسسمدض نيجتنملا لبقتسمب قلعتت تايحالص ىلع ريوطتو ىنهلا نيوكتلا ةحلصم بقاري وهو (.خلا لمعلا قوط 0 32 1 2 5 0 ؛ ةينهملا ةيعونلا . روجالا ماظن قيبطت) هتيبلت متت مل بلط
 طقف فقت ال ةسسؤملا طاشن ةيقارمو + ةسسؤملا . ةيمإلا وحم ةحلصمو لابعلا

 ىسايبس عباطب مستت اهتكلو ةينقتلا رهاظملا دنع

 لوح اهتيلك ءاطعاو اهتساردب لامعلا ةيعمج نأ كلذ

 كلذب اهناف ةسسؤملا ةينازيمو ةررقملا تاباسحلا 0

 بسسؤملل ماعلا رييستلا لوح 'اهنكح ىطعتا نأ نكمي ال لماعلا اهلذبي ىتلا دوهجلا جتاتن نا
 , ةيرورثلا جئ ءاتنلا صلختست و ىف ةدايزلا لجأل ةلغتسملا :ةقبطلا اهيلع ذوحتست
 لامسأرلا ماظنلا ىف لاحلا وع امك اهتيهافرو اهحابرأ

 ىعامجلا زاهجلا ةطساوبو  لامعلا زاهج نا راهدزالا ةدايزل ابيس سكعلا ىلع نوكت نأ بجي لب.
 رارمتساب كراشت ب ةرادالا سلجم « ةسسؤملا ةرادال ىذلا هسفن لماعلا حجاج ةصاخو بعشلل ماعلا

 لعفلابو . ةدحولل وأ ةسسؤنلل ىمويلا رييستلا ىف ىف هكارشا ةطساوب هدوهج لامعتسا بقاريس
 ةلئاط تايجاو ديدحت ىضتقي'عضولا اذهو ٠ رييستلا
 ةسسؤملا ريثعي نأ هيلع بجي ىذلا جئنملا اهب موقبأ

 ةحداكلا ريعامجلل كلم اهنأ ثيح نم هل اصاخ اكلم

 ةيعمط نيبخئنملا نيبودنملا نه نينثا وأ ادحاو ناف

 زاهجلا اذه ىف كراشي تاونمس ثالث ةدمل لامعلا
 نيدعاسملا م اددع ماعلا ريدملا لوح مضي ىنلا ىكل كلملا اذه لغتسي نأ همزلب مث نمو نع

 روس ةقلعتملا ةماهلا اياضقلا عيمج لوح هتملك هلو اذه هبجاوب موقي و دجملا روطنا ىف مهاسي
 ( جاتنالا , عيبلا عميراشم , ةماع جمارب ) ةسسؤملا ةسملئاد ةروصب جاتنالا نيسحت ىلع رهسلا ةطساوب
 ئختب نأ اضيأ همزليو جاتنالا فادهأ قيقحتيو

 ذ
 درت نيوكت و رصم عسوتل 0سم نتلا تاقكاوأ مرحب كو نأو سالتخا لك حضفي نأو ريذبت 8 000 30 هلا ةم , دوزتلا لك بلجتي ن 9 ا جا قيقحت

 , ةينازيملا ؛ كونبلا ةكراشم , تارامثتسالا عورشم ء سم لك نم اهيمحيو ةينطولا بساكملا نع 112



 (... خلا لامعلا نوناق
 # س #»

 75 72 مقر موسرملا ناف ىرخأ ةيحان نمو

 نع عافدلا قرط ددحي 5971 ب 72 6 خي راتب

 ةسسؤأللا رييست ىف مهتكراسشم قرطو لامعلا حلاصم

 . ةصاخلا

 نع عاقدلاب ةباقثلا موقت صاخلا عاطقلا ىفف

 ناف لامعلا قوقح مرتحت مل اذاو , لامعلا حلاصم
 نأ كلذ « ةبلاطملا حباط ذخأي نأ نكمي ةباقنلا طاشن

 دسجوأ دسق نييرئازجلا لايعلل ماعلا داسحتالا

 ىلع ىوتحت ةسسؤم وأ ةدحو لك ىف ايباقن اعرف
 .٠ نيمئاد لامع و نم رثكأ

 نم بختنملا ىباقنلا بتكملا نم نانثا يضحبو

 . ةسسؤملل ىرادالا سلجملا تاعامتجا عرفلا لامع

 ةسسؤملا وأ ةدحولل يباقنلا بتكملا نأ امك

 , تاباسحلا ىلعو « درامثتسالا جمانرب ىلع علطي

 هيأر اعيمج اهيف هل نوكي ىتلا ىونسلا ءاصحالاو

 قيبطت ىلع رهسي ىرخأ ةيحان نه وهو , صاخلا

 لمعلا قح ىف ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاحرتقللا
 ةبلاطم لك ( نيغلا نسكب ) لغشملل مدقي وهف
 ىضرملا درلاب ظحت مسل ةيعامج وأ تناك ةيدرف
 ىسنهمللا فينصتلاو روجالاب ةقلعتملا اهنم اصوصخو

 .٠ ليعلا سيب اقمو

 ةدحولل ىباقنلا بتكملا ناف اذه ىلإ ةفاضالابو

 ةيقرتو ىنهملا نيوكتلا ةحلصم بقاري ةسسؤملا وأ

 ددحي راطالا اذه ىفو , ةيمالا وحم ةحلصمو لامعلا

 امك نيوكتلا ةسايس  لغسشملا عم كرتشم قافتاب

 . قيبطتلا ةيلمع عباتب هنأ

 نع نيبودنم نيعي ىذلا وه ىباقثلا بتكملاو

 . نمالاو ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ لامعلا
 نيذلا . هئاضعأ نيب نم  راثخب :ىذلا وهو

 بقاري هنأ امك , ةعاطلا ةنجل تاعامتجا نورضحي

 كراشيرو 2 ةيلامعلا ةحصلاب قلعتملا نوناقلا قيبطت

 ضوافي اريخأ وهو . ىلخلادلا نولاقلا دادعا ىف

 . ةسسؤملاب ةقلعتملا تاقافتالا لغشملا عم ىضميو

 يدابصتقالا سسداحللا
 يقام عتحالاو

 ةعانصلاو ةع'رزلا نع نيلوؤسملا عيمج نا ٠

 نمض ب اوسردي نأ , دوزتلاو ةراجتلاو ةيلاملاو

 لك - ىعامتجالاو ىداصتقالا ىنطولا سلجملا

 ىبودنم عم نواعتلاب كلذو لولحلا اهل مدقيو لكاشملا

 ةعصب نيلضانملا عيمجو ةيرهامجلا تايظنملاو لايعلا

 ,« ةسماع

 ,( 2969 ربمسيد 5 نيدموب ىراوه سيئرلا )

 ةماعلا تاسسؤملا نم ديدعلا لمضفب ةلودلا ناد

 لماعلا تحبصأ دق اهبقرت ىتلا اهتاذ ةريسملا وأ

 ارود بعلت نأ نم اهلكمي ام وهو ىسيئرلا ىداصتقالا
 . « ىنطولا جاتنالا ةدايز ىف امساح

 داصتقالا ةيستو ءائب ناف ىرخأ ةيحان نمو

 ىلوسش طيطختو راطآ ىف لجسي نأ بجي ىنطولا

 رصمانعلا ىلع رارمتساب رفوتيو , رثكأف رتكأ
 ةماعلا تاسسؤمللا ىف اصوصخو. ةماهلا ةيداصتقالا

 . ططخملا ماهم ةيبلغأ ذيفنتب ةوعدم ىه ىتلا
 ءابضعالا نيب راوح حتف بسانملا نم هنأ مث

 ةرادالا نيبو ةينطولا ةيسايسلا ةزهجالل ءافكالا

 نامض ةيغب كلذو جاتنالا تادحو معأو ةيداصتقالا

 ةسايسلا قيبطتو دادعا ىف ةمالل ىوقلا هذه ةكراشم

 . « ةموكحلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ءاسشنا من لغاشملاو ماهملا هذهل ةباجتساو

 موسسسرم ىعايتجالاو ىداصتقالا سلجملا
31-6 1968 . 

 ىعامتجالاو ىداصتقالا ىنطولا سلجملا ناو

 تاساردلا ةماقاب بلاطملا  راكقالا قودنص

 وع . لولحلا داجياو ةموكحلا نم بلطب ثاحبالاو

 ةيسدلاب ةقلعتلا لكاشملا عيمج ةشقانمب اضيأ بلاطم

 مدقتلا جئاتنبو ٠ ةعانصلا ميظنتبو , ةيداصتقالا

 .. خلا ىنقتلا
#* * #* 

 ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىنطولا سلجملاو
 فرصق تحت وهف , ايراشتسا ازاهج هرابتعاب

 لوح هيأد ةئم بلطت نأ اهنكمب ىتلا ةموكحلا

 سلجملا نأ امك 2 ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيضق

 ملطي نأ  ةصاخلا هثردايسو ب هناكماب , روكذملا

 امهاري ىتلا تاظحالملا عيمج ىلع ةيسايسلا ةطلسلا

 ٠ ةيرورض
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 ىداصتقالا سلجملا ناسف ىرخأ ةيحان نمو

 ةيداصتقالا ةيعضولا لوح ريراقت دعي ىعامتجالاو
 . ةموكحلا ةرائال

 تعباث دق ىنطولا سلجملا عورف ناف اذدكهو

 ةماعلا تاسسؤملا تازحنم تسردو ططخملا ذيفنت

 . روجالاو راعسالا ةيضقو

 ىداصتقالا ىنطولا شسلجملا ناسف ريخلالا ىفو

 ةسموكحلا ىلإ بلاطمب مدقتي نأ هناكماب ىعامتجالاو
 مدسقتا اذكهو : ىعامتجالاو ىداصتقالا نادبملا ىف

 , روجالا ةسايس لوح حارتقاب

 ىعامتجالاو ىداصتقالا ىنطولا سلجملا نأ امك

 ةروثلا قاثيم دادمما ىف صوصخلاب كراش دق

 تاسسؤملل ىكارتشالا ريستلا قاثيمو « ةيعارزلا

 ةلادعلا ٌتيييرمت

 فبتتتبطاوملا .:رم

 تارشع لاوط ملظلا ةيحض نيبيرئازجلا نا
 فلخت ةفصنم ةلادع ىف نولمأي امود اوناك نيئسلا

 . لتحملا نولاق هرشن ىذلا ملظلا

 ىشامتت تاءارجا طقف تذختا 5965 لبقو

 ديحوتب ىلوأ .ةلواعم تناكو ,كاذ ذا ةنهارلا ةيعضولاو

 3963 زويلوي 22 رارق قيرط نع كلذو ةلادعلا ماظن

 ةسسمكحملا تاراطا ةيلهأ ليوحتب ىضقي ىذلا )

 قلعتي اميف هيئادتبالا مكاحملا ةاسضق ىلا «ةمعرشلا»

 سراه لوأ رارقبو . ( وفعلا وأ ةرخآتملا اياضقلاب

 ميكاحملاب ىراجتلا ءاضقلا قاحلاب ىضاقلا 3

 . ىربكلا

 لخد ىذلا ةيلوناقلا تاسسؤملا عومجم حالصا نا

 ىلاو اهطيسبت ىلا فدهي 2966 ىف قيبطتلا زيح ىف

 . ةلادعلاو نطاوملا نيب ىداملا بيرقتلا

 ةدحو ىف مجسني ىئاضقلا زاهجلا طيسبت نا

 ةداملا نأ ثيح ةيندملا تاءارجالا نوناق ىفو ءامضقلا

 نوناقلا قيبطتب ةصئخملا ىع مكاحملا نا ١ لوقت ىلوالا

 نا ثيح تطسب دق ةيلهالا لكاسشم نأ امك « ماعلا

 ةمكحم ] نيدوجوملا نيءاضقلا ضرعي ادحاو ءاضق

 ىرسخأا ةهج نم جمدأو ( ةيلادتبا ةمكحمو ىربك
 . ءاضقلا ىف حلصلا مكاحم وراشتسم

 ةيرادالا مكاحملا هتمجمدأ دّقف ىلعالا ىوتدسملا ىلعو

 . سلاجملا ىف
 عورف ىلا ةيسقم مكاحملا تحبصأ اذكهو

 صصخت قيقحتل اليهست فرغ ىلا ةمسقم سلاجملاو
 ةمق ىلعأ ىفف , نوناقلا عورف فلتخم ىف ةاضقلا

 فرس ىلا مسقني ىذلا ىلعالا سلجا١ دجن ةلادعلا

 , ىراجتلاو ىعامتجالاو , صاخلا نوناقلا ) ةعبررأ
 . ( قرادالاو

 فلكم , لالا سلجملا ىأ  زاهجلا اذهو

 ىندالا ءاضقلا هفرط نم نوناقلا مارتحا ىلع رهسلاب

 اهسمي ال ىتلا نيدايملا ىف نوناقلا ءىدابم زارباو

 . تاءارجالا نوناق

 ىن اضيأ مت ةيئاضقلا تاسسؤملا حالصاو
 نسيب ىداملا بيرقتلا دصق كلذو ةيزكرم الا راطا

 اسلجم رشع ةسمخ أشنأ دقق , ةلادعلاو نطاوملا

 هذم ةيلهاو , ةيكحم 132 و ةيالو لك ىف دحاو

 . تايدلبلا بسح ددعتتو دتمت ةريخالا
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 لرخت ةيراجتلاو اهنم ةيندلا ةقلعملا اياضقلاو

 تاعبتتلا اياضق ىف لصفت ةيكحملاو , ةبكحملا ىلا

 ىدعاصتلا ملسلا اذهو , ىلوالا ةجردلا نم ةيئانجلا

 . ديحو ضاق هل

 ... لكشي ىلعالا ىوتسملا ىلع , سلجملاو
 ةجردلا نم ةيرادالا اياضقلاو مكاحملل ةبستلاب

 نوكتي ىعامج زاهج دجوي سلجملا ىسأر ىلعو ىلدالا
 . ءاضعأ ةثالث نم

 دق ةيرئازجلا ةيئاضقلا ةزهجالا حالصا نأ امك

 ةغللا ءاطعا فدهب ىنطولا عقاولا عم ايشمت قبط

 ةلادعلل لماشلا بيرعتلا نأ كاذ اهتناكم ةينطولا

 . ايلمع مت دق
 ةزهجالا حالصال اقحال ناك نينارقلا حالصاو

 نم دكؤي ىئانجلا نوئاقلاف ٠ طيسبتلا ناديه ىف
 نأ امك / درفلا ةيرح ىمحت ىتلا ءىدابملا ديدج

 ةقيرطب اهتيامح مظني ةيئانجلا تاءارجالا نوناق

 تمسجت دق نينطاوملا تاءارجا طيسبت نا

 ةدعاسملا نأشب ةذختملا ريبادتلا ىف اصوصخ

 تارارق قيبطتو 1 ةيندملا تاءارسمجالا , ةيئاضقلا

 . ةريسلا نسح ةداهش ., ةلادعلا

 ةدسعاسملاب صاخلا دهسيدجلا صنلا دمتعيو

 نينطاوملا ىلع تاءارجالا ليهست ةركف ىلع ةيئاضقلا

 سفنب هقوقح نع عافدلا نم ريقفلا نطاوملا نيكمتو
 اذكهو ؛ روسيملا همصخ اهيلع رفوتي ىتلا ظوظحلا

 لل هبلط هجوي نأ هلاكماب نوكي ريقفلا نطاوملا ناف
 ىلا نأشلا ناك امك سيلو هنكسم نه ةيكحم برقأ

 . لقنتلا ةقشم هيلع رضوي ام اذهو صتخملا ءاضقلا

 اهيلع لصحتملا ةيئاضقلا ةدعاسلا ةدئاف نا

 مكاحم مامأ ةحلاص نوكن' « ىلوالا ةجردلا مكاحم ىف

 رهاوظ مهأ هذه ىلعالا سلجملا مامأو , فانيتسالا

 . ةيئاضقلا ةدعاسملا ماظن ىلع تلخدأ ىتلا طيسبتلا

 رظنلا ديعأ دق ةيندملا هتاءارجالا نوناق نأ امك

 نأ كاذ ةبرجتلا نم تاونس سمخ ساسأ ىلع هيف
 ةليوط ةدم رظتني نأ هيلع اموكحم ناك نطاوللا

 ءاضقلا مامأ اهورورم خيراتو هتيضق مقر ىنع فرعتلل

 مقر غالباب طبضلا باتك ربجي صنلا حبصأف
 نم ىناثلا هجولاو لاحلا ىف ةسلجلا خيراتو ةيدضقلا

 ةوعدلا ب ناكملا نيع ىف  ريرحت وه ةدئافلا هذه

 قسئاثولا لدابت نأ امك ىمأ نطاوه اهب مدقتي ىتلا

 نآشلا ناك امك س ري نأ نود ةسلجلا لالخ ىرجي

 اهرودب ىمه عضخت ميسارم ةدعب ب ىضاملا ىف

 .ةيداعلا هتاءارجالا نم ءطبتو ءاضقلا لقنت تايلكشل

 ةيروثلا ةطلسلا ناف ء سلجملا ىوتسم لعو
 ىضاقلا نأ ني> ىف ةيعامجلا ةقيرطلا تراتخا دق

 تاطلسلا ةجيتن ةيضقلا لح هدحو هجوي ناك ررقملا

 . قيقحتلا ناديه ىف اهب عتمتي ناك ىتلا

 ةييعامجلا ةقيرطلا زرع دق ديدجلا صنلاو

 ىف كراشي طيسب ضاق درجم ررقملا نم لعجو
 ةرودو . قيقحتلا لالخ ةيدارفنا ةطلس نود ةيضقلا

 . ةيضقلل ىنوناقلا ليلحتلا ىف رصحني .ديفتسملا ىف

 دقهف «2 ءاضقلا تارارق ذيفنثب قلعتي اميفو

 ب ةيعضولل ةيعاو ةسارد دعب  ةموكحلا تلصوت

 : ىتآلا لحلا ىلا تلصوت دق

 ةيروهمجلا حلاصم لثمي هتفصب ماعلا ليكولاق

 « ماكحالا ديفنت ةيلوؤسم هل نوكت عمتجملا حلاصمو

 ةدعاسم نع ديفتسيو ةيعرش ةطلس ىلع رفوتيو
 وسمح ماكحالا ذيفنت نأف لءفلابو , نمالا ىلوؤسم
 ةاواسملا مارتحا٠ةركفو ةطلسلا موهفم ززعي ىذلا

 لمسك ةايحل نائثمطالاو ةقثلا نمضي .ىذلا وهو

 نيئطاوملل ثحنم ىتلا تاليهستلا نيب نمو
 حبصأ ىتلا ةريسلا نسح ةداهش ركذن نأ انب ردجي

 ىوتسم ىلع ال ةيدلبلا ىوتسم .ىلع يتب, نآلا اهبلط
 'عايض نطاوملا ىلع رفوت اذكهو اقباس ناك امك ةيالولا

 ةدع اهب هيلاطت ةقرو ىلع لوصحلل لاملاو تقولا

 . تارادا

 ةركفلا ناف 2:لقنتملا مكاحلاب قلعتي اميف امأ

 هفايرالا ناكس نأ كلذ : ةظحالم درجه نم تثعبلا

 , اهلح مهيلع امازل ام ةيضق مهضرتعت تناك امدنع

 ةيضق ىأ ةيسنجلا ةداهش ىلا ةجاح ىف الم اوناك وأ

 ةصاخلا مهتايناكماب اولقنتينأ ىلع نب ربجم اوناك ءزاوج

 رسيسقم ىلا نولوحتي مت نمو ةيدلبلا ىلا اولوحتيو
 . ىمومعلا لقتلا ةطساوب ب ةيكحملا

 نم نطاوملا صيلختلو , ةرئادلا رقم ىف دجوت ىتلا
 للصقنت تررق دق ةموكحلا ناف لكاشملا هذه عيمج

 ماسيأ ىف ةيفيرلا قاوسالا ىلا وأ زكارملا ىلا مكاحلا

 سحب اذكهو ناكملا نيع ىف اياضقلا لحل . ةددحم

 . تبيحتسا دق هتبغر نأب نطاوملا



 نت رسولا يمس دقو ةيضاستتلا
 هج ةسرلا ةهدتقلا ةييكطاو

 دالي لك ةبيبش لثم ىرئازجلا بابشلا نا ٠
 « ةمدقملا قلايفلا » ءارعشلا دحأ اهيف ايح ىتلاو ملاعلا

 ربع دق ةمالل ةيحلا ةوقلإ ىف بيصل لمجأ لثمي

 هستدارا نعو ةراحلا هتبغر نع برعأو ةرم ام ريغ

 . « دينجتلا ىف ةمراصلا

 نيتلصاوتم نيتنس لالخ , ةينطولا ةمدخلا نآ »

 نم هتكمتو هتقاط زاربال ةبسانم نسحأ هحئمت

 ةيعامتجالا ةضهنلل ةعساولا ةكرحلا ىف لقلغتلا

 3954 ذم تعلدنأ ىتلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 ةطلسلا فرط نم 2065 هيئوي 59 ذنه تدكانو

 . « ةيرؤثلا

 وباش ديقملا موحرملا مدق تارابعلا هذهب

 ه* ىرئازجلا روطتلاو عافدلاو ٠ نماضتلا » ةسسؤم

 باش نطاوم لك نكمتل 2969 نم ءادتبا تسميقأ ىتلا

 تناك امهعو ىنهملا وأ ىفاقثلا ءهاوتسم ناك امهم »

 نسيم , ةيحصلا هتلاح ىتحو ةيعامتجالا هتييعضو
 لمعلاب كلذو ىكارتشالا ءانبلا دوهجم ىف ةيهاسملا

 ىف كلذ ناك ءاوسو ارهش 24 ةده هدالب لجأ نه

 , دالبلا تاطاشت نع ةيندملا تاعاطقلا ىف وأ شثيجلا

 هبلئاسوو ةتايناكمأ بسح دحاو لك ناف اذكهو

 ةمخضلا ةمهلا نم اطيسشن ابيصن ذخأي .نأ عيطتسي
 . « ىكارثشا عميتجم ءانبو ةيمنتلل

 بابشلا سمت تناك نأ دعب ةينطولا ةمدخلا نا

 فالآلا تارشع ايلاح دنجت ةنس 19 رمعلا نم نيغلابلا
 .دالبلا دييشت ماهم ىف ةيهاسملل لمعلل نيوعدملا نم

 «نيوكتلاو رابتخالا نم ىلوالا ةلحرملا دعبو .

 مهنيوكتل اعبت  ةمدخلل نيوعدملا تاطاشن تحبصأ

 ةسيستلا لامعأ وحن دتمنا  ةيلحملا تارورضلاو

 « ىضارالا حالصتسا , تاباغلا حالصا ) ةيفيرلا

 قفرطو زكارم حيشف 2 دودسلاو عرستلا ريهطت

 , ةيحص تالمح « ميلعت ) ةيعامتجا وأ ( تالصاوملا

 , ( ناكسالا

 ىرشتلاو ساروالا يىتيالو ناف اذكهو

 فالآ“ ةدعاسم نسم اتدافتسا دق نيتمورحملا

 يىسف ةيمنتلا تاطاشن ىف اوكراش نيذلا بابسصلا

 فلالا نع ديزي ام نأ امك ب ةريقفلا ةيفيرلا قطانملا

 لسعيو ايلاح كراسي ةينطولا ةمدخلا بابش نه
 طبر ىلع لمعيس ىذلا ىوارحصلا قيرطلا زاجنال

 رسيوطت ىلع لمعيو ةيوارحصلا قطانملاب رئازجل»
 . ءارحصلا بونج نادلب 3 تالدابملا

 اهنا ثيح اريثك ىدنجلا ديفت ةينطولا ةمدخلاو

 بابشلا نكيتو ةينطولا ميقلا ةلاعف ةقيرطب » هملعت
 ؛ ةينقتلاو ملعلا تاروطت رخآ نم ةدافتسالا نم

 39 ىف ةموكحلاو ةروثلا سلجم سيئر باطخ نم )

 . ( 3970 ةيلوي

 ةسسؤملا هذه ناف ةيسايسلا ةيحانلا نهو

 انتبيبش هيف رهصنت ىذلا رصنعلا » ربتعت ةيئادلا
 اضيأ مهاستو. « دالبلا ىحاوت فلتخم نه ةمداقلا

 , . ةمالاو بعشلا ةدجو زيزعت يف

 نطاوم لك نكت 1964 ىف ترقأ يتلا , ةيئطولا ةمدخلا ن١

 هتيعضو كلاك امهمو ئدهملا وأ ىملعلا هاوتسم ناك امهم ؛ باش

 كلذو ةيكارتشالا ءانب دوهجم ىف كراشي نأ نم , ةيعامتجالا
 ىف كلذ ناك ءاوس , ارهش 24 ةدمل ةنطو علاصل لمعي ناب

 . دالبلا لباسشنت نم ةيندملا تاعاطقلا ىف وأ ؛ سثيحلا فوفنم

 ٠ «ىوارحصلا قيرطلا ءائبل ةريضحب سدقه. قليف»
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 قطو بسك

 : طيطختلا

 دوهجم ةرمث ناك ىعابرلا ططخملا نا »

 . رايتخا ةجيتن ناك تقولا سفن ىفو . لصاوتم
 تادوهجملا نم تاوئس دعب , مسجت دق انلمع نا

 ىذلا ىعابرلا ططخملا عضو ىف « ةيعاولا ةيدجلا
 24. نيدهوب سيئرلا ) « ةيقيقح ةروث ثدحيس
 . ( 2970 رياربف

 خسير ات ناب لوقلا ىلا نوظحالملا بهذي دق

 دعب أدبي طيطختلا ىف ةيرئازجلا ةبرجتلا ةقالطلا

 لالقتسالا ىلع لوصحلا نم فصتو تاوئس عبس

 ةرسشنو ىعابرلا ططخملا ىلع ةيمسرلا ةقداصملاب

 . 3973 س- 0

 ىداصتقالا طيطختلل ماظن مضو ةرورض نأ ىلع
 لامعأ زاجنا ىلا تدأو عيراتلا اذه لبق ترهظ دق

 . تاططخمو جمارب ىف تلجت ةططخم

 ةياهنث ىف « طيطختلا ةركف تدكات اذكهو

 ىف تردحناف ٠ طاشنلاو ةكرحلا نه وج ىف ٠ رمالا
 رايتخا ايجيردت مسجت ىتلا لامعالا نم دحأو نآ

 ةرورضب ديازتملا ىعولا نمو ىكارتشالا دالبلا:

 اذه لامعتساب , دالبلل ىداصتقالا ومنلاب ليجعتلا

 . جهنملا
 هعضو نيعت ئذلا طيطختلا ماظن دودحف

 مدسقتلا نامسضل اهطبض نم دبال ناك ىتلا لحارملاو
 . لمعلا رج ىف نذآ ترهظ دق « هتاذ طيطختلل

 ططخملا لبق ترتاوت ىتلا لامعالا غومجم نا
 طيطختلا ةيلمعل تاهج ةدع نم تدهم ىتلاو ىعابرلا

 : فانصأ ةئالث ىلا اهميسقت نكمي رئازجلا ىف

 . نيهجتلل ىلوالا تاينازيملا

 ةيمنتلل :ةلماشلا ةيجيتارتسالا ىلع ةقداصملا

(( 1966 . 

 ططخملاو ( 2973 .2967 ) ةيعابسلا قافآلا

 . ( 1969 - 35967 ) ىثالثلا

 دا

 تاونسلا ىف زيهجتلا جمارب جئاتن تناك دقل
 نيوكت ثيح نم ءاوس ةيفاك ريغ لالقتسالا نم ىلوالا
 2, ىداصتقالا طاشنلا ثعب ثيح نم وأ لاملا سأر

 ءوسسسو لاجترالاب قلعتت ةيعوضوم بابسال كلذو
 . رييستلا

 ةعفيعض عيراشملا زاجلا ةبسن تيقب اذإ . نكلو

 مع افوقولا نأ ثيح ب ىدالا ةرتفلا هذه لالخ ادج

 لقأ : كلذ ىلع ةلالدلل ىفكي طقف ةيمكلا بناوجلا

 تكلهتسا زيهجتلا ضورق نم .ج .د ريبالم 5 نه

 ىتلا تاساكعنالاو لامعالا ناف تاوتسس سمخ ىف

 ةرشابم ةروصب تايلمعلا هذه زاجناو دادع) تقفار

 .قالطلا ةدعاق سيسأت نم تنكم دق ةرشابم ريغ وأ

 زواجتي لماش ىنطو ططخمل ديهمتلل ةيفاك , ةليتم

 . ةيلاملا ةنسلل ةيتقولا قافآلا

 ةيمتللا ةيحر اريسإ

 اذه ىلع تزجنأ ىتلا لامعالا ساسأ ىلعو

 ,ىدملا ليوطلا ومنلل لوالا ططخملا دادعا مث « وحنلا

 تناك ىذلاو « لماش فصن » جذومنك ددح ىذلا

 ةيجبتارتسا ديدحتل ةيتقث ةماعد ةباثمب هجئاتن

 رياربف ىف ةيروثلا ةطلسلا اهترطس ىتلا , ةيمنتلا
66 . 

 ةيمنتلل ةلماشلا ةيجيئارتسالا هلم تءاجف

 ةيسيئرلا اهطوطخ دجن ىتلا ةيمنتلل ىقيقح قاثيمك
 ريرقتلا ةمدقه ىف خيراتأ'و مكلا ثيح نم ةددحم

 . ىعايرلا ططخملل ماعلا

 نسم ددع طبضب  ةيمدتلا ةيجيتارتسإ نا
 عينصتلا لثه + تايولوالا» ةيساسالا تارايتخالا
 ةفعاضم ىف الماك هرودب مايقلا ىلع رداقلا ىقيقحلا
 ةمزاللا ةيعانصلا داوملا مممأ ريفوت ىلعو لاغشالا
 ىذلا داصتقالا لكيع مسربو © روطتملا داصتقالل

 ةيجيتارتسالا هذه نا 2980 لبق هدييشق يغبني

 دييسشتلا اذهل ىربكلا لحارلا ىرخأ ةيج نم ددحت

 ىجيتانتسالا فدهلا ىلا سايقلاب ىطسولا فادهالاو



 طوطخيلا صالختسا نم نكم ىذلا رمالا . دوشنملا

 سمو ىدملا ةريصقو ةليوط ةسايس ريطستل ةماعلا
 ىدسللا ةريصقلا ةئزجتملا تاديهمتلا نع ىلختلا

 نسم عاطق لك تايولوأو فادعأ عضو ىف ةلثمتملاو
 نسيعب ذخأت نأ نود ىداصتقالا طاشنلا تاعاطق

 , ىدملا لوطو ىداصتقالا لماكتلا رابتعالا

 ىفصبو ددجي لظ ىذلا , ساكعنالا اذه نإ

 راطاو ملاعم عضو نم لعفلاب نكم دق ؛ ةيرود ةروصي

 قافآلاك ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا قافآلل ماع

 ىيالثلا ططخملاو ( 2973 . 32967 ) ةيعابسلا
 .( 2973 2970 ) ىعابرلا ططخملاو ( 2969 2967)

 تاطاطخملاو تايناكمالا ةساردل لخادتلا اذهو

 ىف نيل رصنع :لخدأ دق ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا
 ةيلمعل مئادلا ءارقثالا ىلع دعاسو ططخملا لامعأ

 : كلذو طيطختلا

 نسكت مل ةيمالعأ رصانع لاخداي حامسلاب با
 مالسمالا ةراثاو « ىلوالا تاساكعنالا تنقو ةدوجوم

 . ةيويح رثكأو احوضو رثكأ هتياغ دجو ىذلا

 ططخملا ىف ةديدج عئاقو جامداب حامسلاب 55

 عيسفقرب وأ لىلوالا .لامعالا تقو ةصقوتم نكت مل

 « ىروتسدلاو ىنقتلا مدقتلا تالاجم ىف كوكشلا

 جردني ىذلا ءالثم ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا راطاك

 . ىنطولا داصتقالا هيف
 ططخملا نيب داوحلا ءارثاب حامسلاب اريخآو

 تازاجنالا نيب قورفلا ليلحتب كلذو + نيزجنملاو
 . ىدملا ةليوطلا ملاعملاو

 ططخملا نيب راوملا ءارثاب حامسلاب اريخأآو

 تازاجنالا نيب قورفلا ليلحتب كلذو , نيزجنملاو
 . ىدملا ةليوطلا ملاعملاو

 ىف لثمتت ةيمئثلا ةيجيتارتسا ةصالخ نا" '
 عينصتلا زاجناب كلذو , داصتقالل قيمعلا ليوحتلا

 . ىضتقي ىذلا عمينصتلا ىأ ةملكلا ىنعم متأب

 ةحالفلا ىلع ال ء ةيرصعلا لئابسولا لاخدا , ةرورضلاب
 ىرسخالا تاطادشنلا عومجم ىلع نكلو 2« هبسسحف

 . 2980 ةنس لبق . دالبلل

 تاقاط ردق ىلع نوكي نأ بحي ليوحتلا اذهو

 ديزي أم ريفوت ىلع هتردقو ديشيس ىذلا داصنقالا

 ء ةنسلا ىف لغش 200.000 نع

 .٠ اهنا 5

 طلمخلا قاتفا
 دس

 يو 355 ده عم

 هصتسس وض ب ا

 دطصالا

 لحارملا نم ددع ىلا جاتحي داصتقالا دييسشت نا

 (2067-2972) ةيعابسلا قافآلا عوضومو ؛ ةطيسولا

 ديدحتب ىلوألا ىربكلا ةلحرملا طبضوىف لثمتي ناك
 اذه نم ايجيردت بارتقالل أامزاجلا بجي ىتلا ماهملا

 . ةقدهلا

 ىف رئازجلا لمعت ىتلا ةيسيئرلا ماهملا هذهو

 ةقيثو ىف ةزكرم تناك اعزاجنا ىلع نعارلا تقول

 عسسبم بوأجتت ةيساسأ هفادعأ ةسيخ ىف قافآلا

 ىف ةيئاقلا ىربكلا زجاوحلا نم ددع عفر ةرورض

 ءانيل ةنيتملا سسالا ةماقاو ميرسلا ومنلا قيرط

 : اكلذب ىنعنو 2 داصتقالا

 ىداصتقالا لماكتلل ديهمتلا

 (قامسأرلا) مكارتلا تاردق ةفعاضم

 لماكلا لغشلا قيقحت ب

 تايجايتحا عم نيوكتلا زاهج هفييكت ب
 داصتقالا

 ديدج وحن ىلع لخدلا عيزوت

 فلثغ ماكتلديهقلتا
 ةيداصقإلاعوفلا

 ىف ةلاطبلا ىلع ءاضقلاب قلعتي رمالا ناك اذا »

 هيق نواعتت ىذلا لماكتملا داصقالا ناف تقو عرسأ

 هدسحو وه ةقسنمو ةمجسنم ةروصب تاعانصلا

 , ةيقيقحلا رامثتسالا تايناكما ةفعاضمب ليفكلا

 . ٠ لاغشالا نم نكمي ام ىصقأ ريفوتب « ىلاتلابو
 زربي قافآلا ةقالطنا ةطقن ليلحت نأ مقاولاو

 ىتلا ماعوالا ىلع دكؤيو ؛ ديدج داصتقا ءانب ةرورض

 قلعنت ىثلاو , دهعلا كلذى ف ةعئاش لازتال تناك

 121 نم ناكسلا ةشيعم ىوئسم ىلع دوعي ىذلا عفنلاب
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 ةدوعلا فدهتسي «داصتقالاب ضوهنلل ططخم» لامتحا

 تاطاسشنلا هيلا تلصو « ىئاصحا » ىوتسم ىلا

 . لالقتسالا لبق ةيداصتقالا

 رامعتسالا هفلخ امك داصتقالا :ناف , لعفلابو
 ما ( ةيبنجالا ةرطيسلل حضاخو تتشتم داصتقا )

 ىبف ناكسلل ىلوالا تاجاحلا ءاضرا ىلع ارداق نكي.

 ليكشت ىلع ارداق الو . حيحصلا هجولا ىلع . مهعومجم

 ةيمنتلاب حمسي ىذلا ىفاكلا ردقلاب دعم ساسأ

 نسم لمعي, ىرئازجلا داصتقالا ناك دقق . ةيئاقلتلا

 هل اهرفوت ىتلا لئاسولاب كرحتيو جراخلا لجأ
 . ىنطو داصتقاب سيل اذهو , ةيبنجالا تاسسؤلا

 دوسعت ال ثيح جراخلا ىلا ايلك اهجتم ناكو
 . هيلع عفنلاب تارامثتسالا

 «قافآلا» ىف ةددحملا ةيداصتقالا ةسايسلا نا

 ةسيفوحطاو ةيمجنملا دراوأا مييقت ىلا فدهت تناك

 ثيح داصتقالا ىق اهجاردا ىلاو ١« ىصقأ امييقت

 ىف عرضت 2 مث نمو . كتاعاطقلا فلتخم دضاعتت

 . ةزكرملاو ةديدعلا تالدابملا

 لسحارم نم ىلوالا ةلحرملا هذه ىلا ةبسنلابو

 ادله ىف عورشلا نم دبال ناك : دالبلا عينصت
 تاعمجملا » ةماقاب داصتقالل ىلسحادلا لماكتلا

 « ةيعانصلا ةيحالفلا تاعمجملاو , ةيساسالا ةيعانصلا

 نأ بجي ةيكيناكيلا تاعانصلا جمانرب زاجناف

 ىلا انتاجايتحا ءاضرا . ةيولوالا هجو ىلع « نمضي.

 لامعتسا عم « ريتعت ىتلا ةيحالفلا تاودالاو تالآلا

 ةنياثمب ٠ ىرلا ةكبشو ةراتخملا روذبلاو ٌةدمسالا

 ناممضل اهئافيتسسا نه دبال ىتلا ةينقتلا طورشلا

 . هةميعدتو ىحالفلا جاتنالا ليوحت ةيلمعل حاجنلا

 عورشلا مسجتي نأ بجي ىعانصلا عاطقلا ىفف
 ةرطيسلاو ةيساسالا تاجتنملا معدب لماكتلا اذه ىف

 ةعانصو ةيئابرهكلا ةقاطلاو بلصلا لتثم اهيلع

 داوهو تنمسالاو ةيديدحلا ريغو ةيديدحلا نيدعتلا

 ...خلا ةيساسالا ءايميكلاو ةديسالاو ىرخالا ءانبلا

 حنتص ىلأ ىدؤت نأ بجي عينصتلا ةيلمع نا

 : نيهجتلا داوم

 لايئدت نم نكميس تازيهعتلا عئلصو »

 ةيدقت ليلدت ىأ 2 ةيجاتنالا لماوع نم ىساسأ لفاع

 عزانم نودب نوكيس تازيهجتلا عنص . جاتنالا ةادأ

 ايش ىذغتي هال ىقيقحلا ىنهأا نيوكتلا عبلم

 ادب ىذلا خيراتلا اذه . ةيئقتلا خيرات نه اًئييشف

 : ( ىخيران هناذ دح ىف وه ) رارق رادصاب

 رست ارا ىق رثازجللا هيلا جاتحنا اه عدص

 ةطساود ةعونصلا تاجئنملا نه عنصلا اذه ةعباتمو

 جذام بسحو ةيبئجالا تالآلاو بناجالا نييئقتلا

 تالابو ةيرئازج ىديآب ةعونصم تاجتنم ىلا ةيبنجأ
 . « ةيرئازج جذامل بسحو ةيرئازج

 ٍقامسأرلا مكاىتلا

 ىف ( للامسأرلا ) مكارتلا تاردق عيسوت نا

 بجي ىتلا ىربكلا ماهمللا نم ىرخأ ةمه» لكشي دالبلا

 . ىلوالا ةلحرملا هذه ىف اهزاجنأ

 ميعدتو عيسوت ىلع دمتعي نأ بجي لمعلا اذهو

 . ةلودلل عباتلا عاطقلا

 لداع عيزوتو ةمراص ةيلام ةسايسس ىلع دمتعيف

 . ةيمنتلا اهبلطتنت ىتلا تايحضتلل

 ةفعاضه نع ةياهنلا ىف رفسي نأ ىغبنيو
 دالسبلا تاردق معدت نأ اهئأش نم ىتلا تارداصلا

 مدطصي ال ىتح ةيجراخلا تاعوفدملا لئاسو نأشب
 ىف لثمتملا ىديلقتلا « راصحلاب » ىداصتقالا ومنلا
 . ةبعصلا ةلمعلا ةردن

 ىتلا .ةزرابلا ةيولوالا ىف هيجوتلا اذه ىلجتيو

 تاورثلا مييقتل ةصصخملا تارايثتسالا اهب ىظحت

 ىنطولا داصتقالا اهبلطتي ىتلا داوملا ريفوتو ةيعيبطلا

 ىلسسع رايتخالا مقو كلذل . هلحارم فلتخم ىف

 ولمن لك ساسأ لكشت. ىتلا ةليقثلا تاعانصلا

 . لعافتمو لماكتم ىعاتص

 رئازجلا ءاوطنا ىنعي ال داصتقالا اذه قيقحتو

 . ىجراخلا ملاعلا ىلع اهذفاون كصوو اهسفن ىلع

 ةمدخ ىف نوكي ديدج عون نم احتفت ىنعي هنكلو
 . دالبلل ةيعامتجالا ةيمنتلاو ىداصتقالا ومنلا

 تاجاحلا ءاضرال , ةفيفخلا تاعانصلا ءاشنا اهأ

 ةيرورض ودبت اهناف « ىرئازجلا عمتجملل ةيكالهتسالا
 دوهجملا راطا ىف دودحم مجحي نكلو . دُئدنع



 بعلت ىتلا .تاعانصلا هذه نال ٠ لماشلا ىعانصلا

 نأ بجي 2, اسهتاليثم يضيوعت ىأ « أايضاعتسا ارود
 امك 2 رئازجلا ىف ةعونصملا جاتنالا داوم كلهتست

 ديفانم داجيا نع ةيحالفلا داوملا نكمت نأ بجي :

 . ليرحتلا

 نلماكلارغشلاقيقح

 ةادغ ىداصتقالاو ىعامتجالا لكيهلا ناك دقل

 : ىلي امك 5

 : لمعلا بلط 2

 نا , 2066 ةئس ماعلا ناكسلا ءاصحا تبثآ

 2.350.000 غلبي ناك لمعلا ىلع نيرداقلا ناكسلا ددع

 وحنب 3970 ةئمس ىف ددعلا اذه ردق دقو :؛ يصخش

 2, 3.800.000 غلبيس 0 ةئبس ىفو م2 60

 هذه ىف روكذلا نم نيلماعلا ناكسلا ريدقتلو

 ماسقرالا هذه نم حرطن نأ ىغبني اهسفن خيراوتلا

 لغشلا قوس ىف نورهظي ال نبذلا صاخشالا عيمج
 ىضرع « ةزجع « نيدعاقتم , ةبلط ) رخآل وأ ببسل

 . 7/30 وحلب عومجملا ىف مهتبسن ردقتو 2« ( .. خلا

 لمعلا ةوق نأب لوقلا نكمي ةيفيكلا هذهبو

 ,نصخش 950.000 ب 2080 ماعو 2970 ماع نيب ديزتس

 براقتف ؛ ةنسلا ىف ابيرقت صخش 95.500 ىأ

 . 2980 ةنس ىف 520.000 و 1970 ةندس ىف 80

 : لمعلا ضرع عب
 ىدلملا ليوطلا ىجيتارتسالا هقدسهلا نا

 ىواسي لاغشالا نم ددع ءاشنا' ىف لثمتي داصتقالل

 ةيداصتقالا تاطاشنلا ىلع دامتعالاب بلطلا قوفب وأ

 نوسكت ىتلا ةئنسلاو , ندملا ىف ىأ « ةيحالغلا ريغ

 ىسه بلطلاو .ضرعلا بلق ةبس وأ ؛ لاصتا١ ةطقن

 ىلع ارداق ىحالفلا ريغ داصتقالا اهيف نوكي ىثلا كلن'

 . تابلطلا ددع ىواسي لاغشالا نه ددع ريفوت

 هله ددحت اهيلع قداصملا ةيحبتارتسالاو

 ددنصصلا اذهبو / 2980 ماعو 2977 ماع نيب ةنسلا

 ةرثف لالخ ندملأ ىف ةرثوتألا لاغشالا ددع لبيس

 اذه رمتسيو « 250.000 نع ديزي أم , ىعاب رلا ططخملا

 رثكأ دأ لقش 220.000 غلبي ىتح ديازتلا ىف ددعلا

 . 2080 ةنس ىلاوح ةنسلا ىف

 : ايلاح ةدوجوملا ةلاطبلا ىلع ءاضقلا نا
 نييعارزلا ناكسلا طاسوأ ىف اساسأ ةرشتنملاو

 هرسفوت ىذلا ديدجلا لفشلا ىلع دامتعالاب متيس

 ىسف ليعلا لجأ نم ةئبعتلاو : ةيعارزلا ميساوملا

 عسي زاشملا ىنق تارامثتسالاو ةيفيرلا طاسوألا

 جو80 ةنمس ىلا ةبسنلاب موسرملا فدهلاو . ةيحالفلا
 .ىحالفلا لاجملا ىف لغشلا ةلق ىلع ءاضقلا ىلا ىمري

 2 اساسآ فدهي تارامثتسالا لكيه ربيغت نا

 تاقاطلا عيسوت ىلا نكلو , جاتنالا ىلع ةظفاحملا ىلا ال

 , ةصاخ ةروصب هئامئاو جاتنالل ةئماكلا

 اذه جاتنالا هتاردق عييسوت نأ كبشالو

 مسيظنت ةداعاو ىضارالا لامعتسا لضفب ققحتيس

 . لمكأ هجو ىلع جاتنالا

 حالصا ىف لثمتيف ىناثلا ىسيئرلا طخلا امأ
 ةماقا نم نكمي ايرذج احالصا ىلاحلا نيوكتلا ماظن

 داصتقالا تاجاح ةيبلت ىلع ةرداقلا نيوكتلا ةزهجأ

 , ةديدعلا

 فتيروكك ةروربط
 تتارابطإلا

 ىداصتقا طاشن ىأ روصت نكمملا نم سيل
 فقوتت ىرشبلا لمعلا ةيلاعفو . ناسنالا لمع نود

 جاتنالا لئاسو لامعتسا ىف ناسنالا اذه ةيلباق ىلع

 , ةعانصلا نأسش اهنأش ء ةحالفلا نا . ةثيدحلا

 جاتنالا لئاسو لعمتستو داوملا رفوتا نأ عيطتست ال
 نمسسب وكت و . ءافكأ تاراط)إو لامع نودب ةثيدحلا

 ةسايسل عبارلا ليمكتلا حاتجلا لكشي تاراطالا

 . ةيمنتلا

 ىف زجعلاب زيمتي عضولا ناك 2963 ةنس ىف
 : ىلاتلا وحنلا ىلع تاراطالا

 ةيتانص تاسسؤم ءايسؤر

 ايلع تاراطا ,

 نوررمأه نويعانص نويئقت

 نويصاصتخلا لامع

 زجع فرصتلا تحت تادوجوملا
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 2, طيطختل لامعأ .تنيب , 2966 ةتبس ىفو

 اذه نا « ىنطولا داتصقالل ةديدجلا لكايهلا رابتعاب

 زبجع نم ىلاعلا ىوتسملا ىق ىناعي ناك داصتقالا

 ةدعاسمب شيعي ناكاو ء 2600 ب ردقي ثاراطالا ىف

 ناك طسوتملا ىوتسملا ىفو 2 ىبنجأ نواعتم 0

 ددنع غلبي ناك امئيب راطا 22.000 ب ردقي زجعلا

 . نواعتم 20.000 نيلماعلا نينواعتملا

 ازسجع ىناعت ىهو رئازجلا تقلطنا اذكهو

 . اريبك

 دمالا ةطسوتملا جئاوحلا ةيبلت نم دبال ناكف

 امازل ناك امك ىداصتقالا ومنلا ةعرس اهبلطتن ىتلا

 لاجرلا نيوكتل ةئيتم سسأ ىلع «ىنبروكت زاهج ماقي نا
 داصتقالا اهيضتقي ىنقلا ماهلا نولوتي نبيذلا
 . ديدجلا

 ديدحلا عيز ولكنللا

 حاتتمبراش

 ىوستسم مقري قلعتي اميف ةماعلا ةطخلا نإ

 اهنع مجنت امك ليغشتلا ةسايسب ةطبترم ةسشيعملا
 ققةماعلا ةطخلا هذه ىلجتتو ء كالهتسالا ةسايس اضيبأ

 . اهجئاتن ىفو ةيجيتارتسالا ءدب ةطقن تاظحالم

 نبمتش داصتقالا ناك ءدبلا ةطقن ثيح نمف

 لئاسولاو عينصتلا مادعتاو جتنملا عاطقلا فعضب

 تاحاسمل ةبسنلاب ةبرتلا رقفو ةيلابلا ةيلالغتسالا

 رهظي فلختلا نأك ةهجولا هذه نمو . يربك ةيعارز'

 نايك ىتلا ليخادملا نم ليثئضلا طسقلا لالخ نم

 . اهعزوت نأ ةيجاتنالا تاسسؤإلملا ناكماي

 لقأ نأ ظحالن ةعزوملا ليخادملا عومجم نمو

 تاسسؤملاو عرازملا نم ةينآ ليخادملا هذه فصن نم

 نم هنأ لسخادملا ثلثو ءانبلاو لقنلاو ةيعانصلا

 1 . تارادالا

 لخد عومجمنم 7/50 ىلاوح ناف فايرالا ىف امأ

 ماسيالا ددع ) ضرالا لمع نم ةيتآ تناك ناكسلا

 لخدلا ىقاب ناكو . .( ةيحالفلا مسساوملا اهترفو ىتلا

 ٠ نيب رتغملا لامعلا نم ةصاخو ندملا نم اساسأ ىتأي

 فعضو لخدلا ةلائض وه نذا هظحالن ام لوأف

 ةيلمعب ةرشابم ناطبتري ناذللا ةيئارشلا ةردقلا

 . ىلخادلا ومنلا

 فلختلا اذهب قلعتت ىلا ةيناثلا ةظحالملاو

 ىسف فايرالا ىف ةلاطبلل ةريبكلا ةبسنلا ىف لثمتت

 .عومجم نم /40 .فايرالا ىف ناكسلا ددع لثمي نيح

 . ناكسلا

 قراوفلا ضعب بئاج ىلإ عضولا اذه ىدأو

 قوتسم ىف زيامت قلخ ىلا لالقتسالا دعب ترهظ ىتل'
 ةينهملاو ةيعامتجالا فانصالا فلتخم نيب ةسشيعملا

 اذكهو ةياغلل اليئض ةريقفلا .تاقبطلا لخد ناك ثيح

 بهذي ناك ىلامجالا كالهتسالا نم /22 نأ ظحال

 اوناك ناكسلا نم /54 نيحح ىف ناكسلا نه /40 ىلا

 . للامجالا كالهتسالا نم /35 مهدحول نوكلهتسي

 ودبي هناف ةيجيتارتسالا جئاتل ثيح نم امأو

 روجالا عفر ليع فقوتي ال ةشيعملا ىوتسم عسقر نأ
 ءاضقلاو ةديدج فئاظو قلخ ىلع فقوتي ام ردقب

 . صقانلا ليغشتلاو ةلاطبلا ىلع ائيشف اثيش

 اطبترم ةضيعملا ىوتسم روطت ناك اذا نكلو
 دسيعبلا ىدملا ىلع فئاظولا قلخب اقيثو اطابترا

 ىأ بيرقلا ىدملل ةبسنلاب كلذ سيل رمالاف
 ىستلا ةلحرملا ةصاخبو ىداصتقالا ءانبلا ةلحرم

 . قافآلا اهلمشت

 جمدنملا داصتقالا ءانب ىف جضنلا ةلحرم نا

 ليغضتلا ةسسن عقر ىلع تارامثتسالا راثآ لعجب

 2 اهنم دبال -ىتلا ةلحرملا هذه ءاضقنا دعب الا ىلجتت ال

 نسل ةدوجوملا فئاظولا ناف ةرتفلا هذه لالخ ىفو

 ةصاخو ةلماعلا ديلا نم ضئافلا باعيتسالا ىفكت

 , فايرالا ناكسل ةبسنلاب

 محعسيزوتلا ةداعا تايلمع ةيوقت نم دبال اذهلو

 ةرسسشابم ديفتست ال ىتلا ةريقفلا تاقبطلا ةدئافل

 . ملا راثآ نم ةيلآ ةروصبو

 بيجتست نأ دبال هذع عيزوتلا ةداعا ةيلمعو

 صوصخلا هجوب بيجتست ناو تاماستهالانم ةعومجمأ
 اعيتجم ديسشي دلب ىف ربكأ ةيعامتجا ةلادع ةماقا ىلا

 ىوتسم ىف ىربكلا قراوفلاب ىضري الو ايكارتشا
 دعاست امك , ةيعامتجالا فائصالا فلتخم ةشيعم

 ىلا ةرجهلا نود ةلوليحلا ىلع عيزوتلا ةداعا ةيلمع
 ةلحرمس امئاد نرتفت ةيكيسالك ةرهاظ ىهو ندملا

 . عينصتلا

 ةيئارشلا ةردقلا نيسحت ىلع اريخأ دعاستو
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 دعاست امكةيبلغالامهو ليثضلا لخدلاىوذل ةبسنلاب

 نسم الماع لثمت ىتلا ةيلخادلا قوسلا عيسوت ىلع
 . ماعلا ىداصتقالا ومنلا طيشنت لماوع

 ةمئاق تدرو ىتلا عيزوتلا ةداعا تايلمع نا

 فورس رييغت ىلا اهلك فدهت قافآلا ىف اهنم للوأ

 جئاتن راظتنا نود ةيفيرلا ريهامجلل ةبسنلاب ةشيعلا

 رهظت ال ىتلا ةررقملا ت'رامثتسالاو ةيئامنالا ةسايسلا

 . ليوط نمز دعب الا اهدئاوف
 قراوفلا ةلازا ىلا ةيمارلا تايلمعلا هذه متنو

 راغسالاو ةيابجلا اهنم ىتش قرطب ةشيعملا ىوتسم ىف

 نيسحت اهنم نيدايم دع لمسشت امك ... خلا تاناعالاو

 رسييستو حالصتسالا بيلاسأو اهديدجتو تاودالا
 ريثأت اهل ىتلا لماوعلا نيسحتو اهلالغتساو عرازملا

 ءامبرهكلا لاخداو نكسلا لثم ةيمويلا ةايحلا ىلع

 ةينطولا ةعانصلا تاجوتنم نيومتو ىحصلا ريطاتلاو
 لوانثم ىف راعسأب ىلزنم زيهجتو زامثو سبالم نم
 . ناكسلا ءالؤهل ةيئارشلا ةردقلا

 ىتلا ىربكلا ةسمخلا رواحملا ةصخلم ىه كلت

 طسسوتملا ىدملا ىلع ةيئامنالا ةسايسلاب قلعتت'

 تايلمعلل ةيسنلاب ادئار ةيعابسلا قافآلا تناكو

 تناك امك ( 2969 2667 ) ةينالثلا ةطخلا ىف ةدراولا

 عضو ىف هيلع دمتعأ اعجرم اهليدعتو اهحيحصت دعب
 . 39723: 29270 ةيعابرلا ةطخلا

 ةيديهمت ةلحرم نع ةرابع ةيثالثلا ةطخلا تناكو

 ٠ نيئيش نع اذع رهظيو « ىجهنملا طيطختلل
 فادهالا قيقحت وه ةيئالثلا ةطخلا فده ناك ب

 تارادإ ةئيهت ةصاخو قافآلا راطا ىف ةددحملا

 . ةيمنتلا دوهج ىلا ايثاذ ةريسملاو ةيموسلا تاسسؤملا

 ىلع صوصخلا هجوب ةطخلا هذه تدكأ دقو

 تاذ ةيمومعلا تارادالا ةفاك هزجنت ىذلا جمانربلا

 هذه ىف ءاج اه مهأ لثيتيو « ىداصتقالا طاشنلا

 ىغبني ىتلا تاءارجالل ةلصفم ةمئاق ىف ةطخل#

 قيبطتلا تايفيك ديدحت كلذكو اهذاختا وأ اهتسارد

 نسمع ةلوؤسملا ةحلصملا نييعتو ىنمزلا لودجلاو

 ىلع تدكأ دق ةطخلا هذه نأ ظحالل اذكهو . ءارجالا

 كسلذو فادهالا ىلع اهديكأت نم رثكأ .تاءارجالا

 فدهيو كاذنآ طيطختلا تايئاكما عم'ةهج نم بسانتي

 تاذ ةيطيطختلا فئاظولا ىدحا ىلا ىرخأ ةهج نم

 رسصح+ ةيقب ا« لاجآلا ميظنت » ىهو الا ةيقبسالا

 نسطاوملا ىف ةفلتخملا حلاصملا ل دتو لكاسشملا

 . ةساسحلا

 تلوانت ةيعابرلا ةطخلا ناف كلذ نم سكعلابو

 ةساردو ةيمكلا ةددحملا فادهالا ليصفتلا نم ديزمب

 ةديدجلا ةلحرملا عم بسانتت ةقيرطلا هذحو « نزاوتلا

 ةضورعملا لكاشملا نأ امك داصتقالا اهزاثجي ىتلا

 ةسايس نا . اديقعتو !ددع رثكأ تناك سردلل

 ةيعاب لا ةطخلا ىف اهنع ربع ىتلا « مامالا ىلا ةزفقلا »

 ريثكلا عقاولا ىف بلطتت تناك ىوصقلا تارامثتسالاب

 . دوشنملا نزاوتلا ىلا لوصولاإ دصق راركتلا نم

 اهعضو ىف كراشي مل ةيثالثلا ةطخلا نأ امك

 تارادالل ىزكرملا ىوتسملا ىوس اهفادعأ ديدحتو

 ةيعاب رلا ةطخلا عمو بلطت اسيب ةيداصتقالا ةيهومعلا

 تاراطالاو نيلوؤسملا ةفاك دينجت اهلحارم عيمج ىف

 تارادالا ىتحو ةيمومعلا تاسسإلملاو تارادالا ىف

 . ةيميلقألا

 ىلإ ريشن طيطختلا روطت لاجم ىف ايئادو
 ةلودلا لخدتن ىتلا ةيسيئرلا ةادالا رييغت ةلواحم

 . نيهجتلا ةينازيم ىهو الآ دابصتقالا ىف اهتطساوب
 ةيسنلابو ةيثالثلا ةطخلا ىف تمت اذكهو

 صيخرتلا ١» أدبم رييغت ةلواحم ةماهلا عيراشملل

 لاجآآ ىف « زاجنالا مازلا » أدبمب ةينازيلا فرصب
 . ٠ افلس ةددحم فيلاكتبو

 ةرورضو بيجتسي ىمازلالا عباطلا اذه ناكو

 .افيعض اهاوتسم ناك ىتلا تارامثتسالا ةعرس ةيوقت

 تققحت دق ةيئالثلا ةسطخلا نأب لوقلا نكميو

 ثفعاضت ىتلا ) تارامثتسالا ةعرسنأو ةيضرم ةفصب

 دق ( ةطخلا لبق ام ةرتفلا ىلا سايقلاب تاره ثالث

 طباوضو لاجآلا تناك ناو تاعاطقلا عيمج ىف تلجس

 ةبسنلاب لغاضلا لغشلا نالثمي ناذللا , زاجنألا

 . دوشنملا ىوئسملا ريغ ىف  ةيعابرلا ةطخلا ذيفننل
 ةطخلا لضفب زرحأ ىنلا مدقتلا ناك اذاو

 ايبسن هب سأب ال طيطختلا ةيلمع ىسف ةيئالثلا
 ةبوعصلا نم ةباغ ىف تابقعو لحارم ةمئ تلازالف

 نرسكت فوس ةيعابرلا ةطخلا ةلحرم ناو ديقعتلاو

 انماظن نيسحتو مامثتا ثيح نم ةيساح ةلحرم

 دمتعت ريصقلا رمالا تاذ جماربلاو تايلمعلا نأ

 دسمالا ةليوط ملاعمو عجاره ىلع رشكاف رثكأ مويلا
 .لاجترالا ىلعو ةءزجم تايطعم ىلع رصتقت دعت مل ثيحب

 ريياعم ديدحتل ةبسسنلاب اماه ارمأ اذه ربتعيو

 اهب موقت ىتلا ةيداصتقالا تايلمعلا قسانتو رايتخالا

 ىداصتقالا ءانبلا جاجنل هنم دبال قسانت وهو ةلودلا
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 . ديدجلا

 تحيصأ طيطختلا ةيفيظو نأب لوقلا نكميو

 لبيقتسملاب مامتهالا ةرورضب فارتعالا دعب الصاح ائيش

 ةرورسضبو ةيمويلا ةايحلا ليبس ريني ىذلا ديعبلا
 . ليقتسملا اذه قافآ ةسارد

 فاصو ىأ طيطختلا ىوتحم نأك اذا ىرخأ ةرامعبو

 اطربضم ىداصتقالا دييشتلل ىريكلا لحارملاو ماهملا

 لقت ال ىرخأ فئاظو ىدؤي نأ طيطختلا ىلع ىقبيف

 ,طيطختلا ماظنب صوصخلا هجو ىلع قلعتت' ىهو ةيمهأ

 تاودالا ةعومجم اذه طيطختلا ماظنب دصقيو

 ةروصيو ةطخلا فادهأ اهتطساوب ذفنت ىتلا ةقسانتملا

 نم اذه داصتقالا ريسل ةلدعملا تاودالا ةعومجه معأ

 ديدحت ىرخأ ةهج نم طيطختلا ماظنب دصقيو ةهبج
 تاططخملا عضو ةيلمعو طيطختلا ىف لمعلا ميسقت

 ماهملا ميسقت كلذكو اهذيفنت ةباقرو اهزاجناو

 ىوتسملا نيبو تاسسؤلاو تارادالا نيب تايلوؤسملاو

 , ةفلتخملا تاعاطقلاو ىميلقالاو ىزكرملا

 ةيعاب رلا ةطخلاب ,صاخلاماعلاريرقتلا ىف درو. دقلو

 ىغبتي ىتلا ماهملا دادعت اهذيفنتب قلعتملا ءزملا ىفو
 . نآديملا اذه ىف اهزاجنا

 ةفلتخم تايوتسمه ىلع طيطختلا ةرادآ ةيوقن'

 . ىنينج ردوط ىف نآلا ىلإ تلازال ىتلاو

 طسيطخت تاودأ ىلع تانيسحتلا لاحدا

 . هليومتو جاتنالا طيطخنو تارامثتسالا
 بيلاسأو لقنلاو عيزوتلا ةمظنأ ديشرت .

 . راعسالا ديدحت ٠

 هيلع .طيست ىذلا ظطيطختلا ماظن نا ...»

 ىستلا ةددسعتملا ) تافصاوملاو ةيرادالا تاودالا

 .ضفر دق ةباقرلاو خيلبتلل ةلقثم ةزهجأ .بلطتت

 عيقاوللو اهنايب مدقتملا ءىدابملل افلاخم هرابتعاب

 , « ىنطولا

 انتاططخم ىوتحم نأ اقلطم ىنعي ال اذمهو

 فادهالا ةميق نأو تانيمختلا درجم ىلع رصتقيس

 . ةيلالد ةميق ىوس تسيل اهيف ةدراولا
 اهتامازتلاو ةيثامنالا ةطخلا فادهأ ةاعارم نا

 دبال ةفلتخملا ةيرادالا تايومتسملاو تاسسؤملا لبق نم

 ىرتخأ تاودأو ةيميظنت تاودأ لامعتساب متت نأ

 ماظن ىلعو عيجشتلاو ةبقاعملا ىلع دمتعت ةيداصتقا

 . درقعلا

 تاودالا نسم تاعويجملا هذه لامعتسا نا

 ماظن ةماقا ىلا ةرتفلا هذه لالخ ىدؤتس دعاوقلاو

 . ىنطولا داصتقالا طيطختل قسانتمو لماش
 تاسيسأتلا ةماقا لاجم ىف مدقتلا بناج ىلاو

 نأ عيطتسي طيطختلا ناف ًايلخاد تاسسؤملا ميظنتو

 : كلذو ةيطارقميدلل ةادأ هرابتعاب الماك هرود ىدؤي

 ةمالل ةلثمملا ةيسايسلا ةطلسلا ىلع هضرعي

 هديهو ةيداصتقالا ةسايسلان ةقلعتملا تارارقلا عيمج

 . « ةيطارقونكتلا » رطخ بتجت' ةقيرطلا
 فادصالا ديدحت ىف تاسسؤملا هكارشابو

 . فادهالا هذه قيقحت ىف لامعلا كارشاو
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 ةروتنلا

 براقيام تماد ىتلا ةيرامعتسالا ةرطيسلا نا

 فيرلا ىلع اريبك اريثأت ترثأ دق فصنو نرق نع

 نسم ةقحاسلا ةيبلغالا سؤب ىلآ تدأو ىرئازجلا

 . نييرئازجكلا نيحالفلا
 رهو ) وجيب ناك ىتح 5840 ةنيسس تلح نأ أيق

 : ءلوقيو ناملربلا مامأ فقي ( ةازغلا ةداق دحأ

 ىفارآلاو هايملا تدجو امثيح نيرمعلا زيكرت بجي »

 . « اهكلام وه نه ملعت نأ انيلع سيلو « ةبصخلا
 نم اهبصخأو ىضارالا ريخ تعزتنا اذكهو

 ناسك ىذلا زجحلاو باصتغالا قيرطب .« اهباحصأ
 تاءارجالل اقيبطناو رماوالل اذيفنت اهلهمأ ىلع طلسي

 نم « ىلاهالا ١» درجتل تءاج ىتلا ةفلتخملا ةيرعاظلا
 نويرئازجلا درط دقف 2, « رمعملا » دعاستو .مهكالمل

 , نهأم ىف اونوكي مل ثيح ةيشماهلا .قطانملا وحن
 ليعلا ىلع اوريجأ ثيحو , تاقحالملا نم , كلذ عم

 . ةرجهلا ىلع وأ سخب نمشب نيرمعملا دنم
 ةاناعملا حميمج لوالا لصفلا ىف انحضوأ دقو

 نويرثازجلا نوحالفلا اهلمحت ىتلا بيرختلاو ملظلاو

 . ةنس 530 نع ديزي اه لاوط

 ةيراقحلا هةم كلملا الن

 ىف تاواسملا هدعيوا

 حاتبرالا عيزوت

 امك لالقتسالا ةادغ ةيراقعلا ةيكلملا ماظن ناك

 ةصاخلا ىضارالا نم راتكم 35,000,000 ب

 . « ةسنرفملاب » ةاعدملا

 ةلودلل ةعباتلا ىمضضارالا نم راتكه 5.200.000

 . ( نيمودلا )

 ةمعباتلا ىضارالا نسم راتكه 4.200.000 ب

 . تايدليلل

 . كلملا ىضارألا نم راتكم 4.كمو.همد ب

 . شرعلا ىضارالا نم راتكه 2.500.ههو

 اهنم راتكه 20.900.000 : ةيلكلا ةحاسملا

 . ةعارزلل ةحلاص طقف راتكع 6.750.000

 ىضارالا هذهل ةينوناقلا ةلاحلا ديقعت ىلا فاضيو

 ةعارزلل ةلمعتسملا تاحاسملا ىف ىواستم اللا عيزوتلا

 لاثملا ليبس ىلعو . دالبلا نم ةيلامشلا تايالولا نيب

 ةيالوو راتكه 15.058.230 ىلع نارهو ةيالو لمتشت

 ةيعارزلا ىضارالا نم راتكه 1.029.780 ىلع ةبانع

 ىلع الإ وزو ىزيتو ةديعس ةيالو لمتضت ال امنيب

 . ىلاوتلا ىلع راتكه 405.880 و راتكه هلم.000

 ةلماكلا ةديفملا ةيعارزلا ةحاسملا ةبسن امأ

 : ةلالد رثكأ اهناف ةيالو لك ناكس ىلا سايقلاب

 ةنيطنسق 2 ه,4 ةئئثاب 0,8 ةبانع , 7 رئازجلا

 0,9 نارهو « 8 مناغتسم 0,2 : ةيدم هرو مانصالا , >

 0,3 ذو ىزيت / + ترايت 0,2 فيطس « هرو ةديعس
 . 6,2 ناسملت'

 ىلاوحب ردقي نييعارزلا ناكسلا ددع نأ امبو

 ةحلاصلا ىضارالا ةبسن نأث صخش 60

 راتكه نع اليلق ديزي امب ردقت ناكسلاو ةعارزلل
 ةحاسملا نم حرطن نأ نيعن اذاو , نكاس لكل دحاو

 ايونبس « لطعت » ىتلا تاحاسملا ةعارزلل ةحلاصلا

 نواكت ال ةيسنلا ناف :طسوتملاب راتكم 1.806.000 ىل

 . نكاس لكل راتكه 0,80 نه رثكأ

 ةفيقح نع امأمت ربعت ال ماقرالا هذه نأ ىلع

 , افايرالا ىف ناكسلا ددع مخضتب قلعتملا لكشملا

 زواجتت ناكسلا ةفاثك نأ دجن الثم دالبلا قرش ىفف

 ةفاثك نأ نيح ىف عبرملا رتموليكلا ىف نكاس 40

 لب ةيصخ ضرالا نأ امئاد ىنعت ال ةماهلا ناكسلا

 ,ةيفاك راطمأ اهب لزنت الو ةبصخ ريغ نوكت ام اريثك
 ىدؤي اآذهو . هنامصض مادعلاو دودرملا هفعض ةمث نمو

 ةحاسملا ثلث نأ دجن ةهج نم : ةيناتلا ةظحالملا ىلا ائب
 قلغتسي «؛ ةبوصخرثكأ ىه ىتلاو : ةعارزلل ةحلاصلا

 نسم رثكال شيعلا نمضي الو ىتاذلا رييمسلا راطإ

 ىقاب نأ ىرن ىرخأ ةهج نمو ء« صخش 0

 نم نيدالم ةسمخ اهنم لشيعن ىتلا ةيعارزلا ةحاسملا

 ارفانتم اعاطق لكشت , نولماع 2.200.000 مهنيب

 كالدمأ , ةعاضشم كالمأ ) ةددعتم نيناوق هيف مكحتت

 ريغ ةروصب عزومو ( .. خلا ةيعامج كالمأ , ةينيد
 ةداه ةئاكم ىربكلا ةيكلمل لتحت ثيحب , ةيواستم

 . اليلق الا ىضرالا هنم عفتنت.ال ايراقع اعير ردتو



 , ةبصخ ضارأو ةحلاص هايم ثدجو امثيحو ناكم :لك ىف»
 هذسم كلبي نمع رابخلا نود نيرمعيلل لاجملا حاسقا بجي

 .بهنلا قيرط نعو . 2840 ىف وجيب هب حرص اه اذه «ىضارالا
 ابو , ةينطو ةضافتنا لك تبقع ىتلا ثابيرختلاو + ضحملا
 نسيكيتو هيضارأ نم «ىبرعلا» ديرجتل ةروزم تالواحم نم مت
 اهباحصأ نم ثبهن دق ىضارالا نسحأ ناف , اهنم «رمعملا»

 . ةيسشماه قطانم ىلا نويرئازجلا دعباو , نييعرشلا
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 نالا ىنه , ىضارالا ىنغأ ىهو : ةعورزملا ةحاسملا ثلث نأ
 7 ٠ صاخلا عاطقلل ةحاسملا ىقابو ىتاذلا. رييستلا

 نأ ىلا ريشن نأ ىفكي حيضوتلا ليبس ىلعو

 ىضارالا نم 7/0 ىوس نوكلمي ال نيحالفلا نم 0
 نييعارزلا كالملا رابك نم طقف /3 نأ نيح ىف ةصاخلا

 ةيعارزلا ةحاسملا نه /25 نع ديزي ام نومساقتي
 مزاللا ىندالا دحلا نأ هيلع قفتملا نم هنأ امبو

 ةلطسوتملا ةرسالل ةمزاللا ةيئاذغلا ةيمكلا ديدجتل

 نويشيعي حالق 0 ناف تاراتكه ةرشعب ردقي

 كانه ىرخأ ةهج نمو 2, ىويحلا ىوتسملا اذه نود

 قيرط نع لالغتسالل ضرعم نيحالفلا نم ريبك مسق
 لماعلا هاضئتقمب ىضاقتي لمع دقع ) « ةسايخلا »

 . ( ىرخأ دئاوف ةيأ نود لوصحملا سمخ ىعارزلا
 وحنلا اذه ىلع لخدلا عيزوت ةروطخ نم ديزيو

 ددشت يتلا ةبراجتلاو ةيوبرلا تافرصتلا ضعب ءيسلا

 جسمه اثم عابقا ىلع مهربجتو نيحالفلا راغص ةيعبت

 . ةيئادب ةيعارز



 ةحالفلا

 عفاسلا يعاررلا تام سلا رتوس زوت
 2 ب يعإررلا ناكتسلاو تاعاطقلا بسح

 8 ا هيلا 50000 م 0

 ًايداصَتْقالاضريغصخشءرويلم :
 ايراصتقا لامن مخشرويلم 1
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 غ

 ةهلاغلا
 صان عافقلا

 ييطاشلا مينوت



 دب دجتن دوهجم
 ريهيوبصتو
 يفصح الفلا
 هنيرتازجلا
 . ةموكحلا تفكع ٠ عضولا اذه ةروطخ مامأ

 عاطقلا ىف ديدج سفن خفن ىلع ؛ 2963 ذنم ةصاخو

 ةيجاتنالا تاردقلا ميسوتب كلذو هزيفحتو ىحالفلا

 داتعلاو ىرلاب قلعتت تاءارجا تذختاف . ىضارالل

 ةراتخملا روذبلاو ةدمسالا لامعتساو ىسحالفلا

 . ريبادتلا نم كلذ ريغ ىلا ريجشتلاو

 ىرج ىذلا قاثعنلا عيساولا ليوحتلا اذهو

 ناك < 2972 ىلا 965 ْدنم ةيرئازجلا فايرالا ىسسف

 ىسسه ىتلا ةيعادزلا ةروثلل ىلوالا ةلحرملا ةباثمب
 هذه ةياهن نم ءادتبا قبطت نأ بجي ىتلاو اقمع رثكأ

 . ةنسسلا

 ىحالفلا عاطقلل ديدج عفد ءاطعاب ةموكحلا تعا 5 ذدنم



 ةداعا لامعالا لوانتت نأ ىعيبطلا نم ناك دقف
 ةيماقإ دصقب ايناذ ريسملا ىحالقلا عاطقلا ميظنت

 دقو « ةئماكلا ةيجاتنالا هتاقاط ميعدتو ةيزكرم اللا

 تنعج ىتلا لحارملا عيمج ىناثلا لصفلا ىف انللح

 لمحت ىلع ةرداق ةسسؤم ىتاذلا رييستلا نه

 ىف ةيلعفلا ةكراشملا ىلعو اهيلا ةدنسملا تايلوؤسملا

 . ىنطولا يحالفلا جاتنالا عفر

 عاطقلا ديدجتب اكلذك تمتها دق ةموكحلا نكل

 . ىحالفلا ىديلقتلا

 ةيمهالا ديازتم ىلام دوهجم صصخ 3665 ذئمف

 جاتنالل ةصصخملا ضورقلا.تلقتلا دقف : عاطقلا اذهل

 ىلا 2965 نم مث ىذلا , ةيرئازجلا مفايرالل ريبكلا لوحتلا اذهو

 . ىمظعلا ةيعارزلا ةروقلا نم لوالا ةلحرملا لكش , 2971

 12.000 رامثتسا لع لمع ىذلا' ريق داو ىلع ةبرتلا فرج دس

 . (ةرواسلا) ةلدابعلا ةرئاد ىف راتكه

 ىف 0ج .د نويلم 39 نم نيحالفلا راغص ىلع ةعزوملاو

 ماع ىف ىرئازج رانيد نويلم 350 ىلا 5965 ةنس

 09 ١

 ةدسمدالا لامعتسا ناف « ىرخأ ةهج نمو

 , ةلودلا ةدعاسمبو ةلماش ةروصب ةراتخملا روذبلاو

 : ضرالل ةيجاتنالا تاردقلا ميسون نم نكم دق

 نم ةيتوزالا ةدمسالل ىلامجالا كالهتسالا لقتنا دقف

 1964 ةنمس ىف ةبصخملا رصانعلا نم ةدحو نبيالم 8

 تلقتنا امك 2 2970 ماع ىف انويلم 23 نع ديزي اه ىلا

 مجحلا ىلا سايقلاب ةراتخملا روذبلل ةيوثملا ةبسنلا

 139 ىلا 2963 ةنس /5,96 نسم ةروذبملا تايمكلل ىلامجالا



 ةيزكرم اللا راطا ىف ايتاذريسملا ىعارزلا عاطقلا ميظنت ةداعا نا
 ةيروثلا ةطلسلل لوالا لمعلا تناك جاتنالل هتايناكما زيرزعتو ديدجتل رمتسم ديازت ىف ٠ ماه ىلام دوهجم يصصخ 2965 ذنه
 , ةيرئازجلا فايرالا ليوحتل ةصاخلا ضورقلا تصفترا دقف : ىديلقتلا ىحالفلا عاطقلا
 2965 ىف .ج .د نويله 39 نم نيحالفلا راغصل ةمدقملاو جاتنالاب

 . 2969 ىف .ج .د نويلم قد ىلا



 فربصت تحت ةعوضوملا ةيحالفلا تارارجلا عدوتسم عفترا

 3969 ىف هفلأ 39 نع ديزي أم ىلا 2966 ىف فلا 29 نم نيحالفلا

 ,ةيوارحصلا وأ ةيلحاسلا اهنم ءاوس ىضارالا نم راتكه .فلأ 65

 « ىقسلا ددصب ىه وأ تيقس دق

 . «(ةرواسلا) ةبرتلا فرج دس



 . 31970 ةنس 7

 تحن ةعوضوملا ةيحالفلا تارارجلا ةريظح امأ

 :ةةنس ىف 209,000 نم تلقتنا اهناف نيحالفلا فرصت

 . 2069 ماع ىف 39.000 نع ديزي اه ىلا 6

 هنأ ىلا ريشن ريجشضتلا تالمحب قلعتي اميفو
 6,527 لياقم 2970 ةنس ىف راتكه 46.075 ريجشت مت
 . 2963 ماع ىف راتكه

 7 موركلا ةعارز ليوحت ناف ؛ ددصلا اذهبو

 لسغاشلا لغشلا تناك , ليقثلا ىرامعتسالا ثرالا

 موركلا نم راتكه 76.300 علق ررقت دقف , ةموكحلل
 . 2973 ةياغ ىلا رارقلا ذاخنا فنه

 هسنلذبت ىذلا لصاوتملا دوهجملا اداه لجن دقو

 نم ماه ددع ىف ىحالفلا جاتنالا ةدايز عفر ىف ةلودلا

 4.753.000 نم ضماوحلا جاتنا لقتنا ثيح , تاعاطقلا

 ةئس ىف راطنق 5.082.000 ىلإ 1965 ةنس ىف راطنق

 روذبلاو ةدمسالل , ةلودلا ةدعاسمب , ىعابجلا مادختسالا نإ
 كالهتسالا عفترا دقف ؛ ضرالا مجبح عيسوت ىلع لسبع دق ةراتخملا
 ةبصخملا رصانعلا نم ةدحو نييالم 8 نم ةيئوزآلا ةديسالل ماعلا
 ةببسأ نأ ايك . 2970 ىف نويلم 23 نع ديزي اه ىلا 2964 ىف
 دق ةعورزملا تايمكلل ماعلا مجحلل ةبسنلاب ةراتخملا روذبلا
 . 2970 ىف /22,7 ىلإ 1963 ىف ز/*,96 نم عفقرأ
 ترجش دق اراثكه 46.072 ناف : ريجشتلا تالمحب قلعتي اميفو
 . 963 ىف 6.527 لباقم 2970 يف

 ةنيس ىف راطنق 6.505.000 نم رضخلا جاتناو : 6

 جاتناو '٠ و70 ةنس ىف راطنق 7.245.000 ىلا 212064

 ماع ىف راطنق 224.006 نبم ىركسشلا ردئمشلا

 . 96 مانع ىف راطنق 2.305.000 ىلا 4

* * « 

 ةيليوحتلا لامعالا هذهب , ةيروثلا ةطلسلا نا

 ةروصب تدهم دق , ةيرئازجلا ةحالفلا لاجم ىف ةماهلا

 ةسيعارزلا ةروثلا « ةقيمعلا ةيعارزلا ةروئلل ةيدج
 . ىرئازجلا فيرلا رهاظم عيمج سمت ىتلا ةلماشلا



 د

 دسق ىحالفلا عاطقلا ليوحت ىف ةلودلل لصاوتملا دوهجملا نا
 ' تاعاطقلا نم ريبك ددع ىف ىحالفلا جاتنالا ةدايز ىف ىلحن

 ىلا 2965 ىف اراطنق 4.153.000 نم عفترإ دق لوقبلا جانناف

 نسم عفترا تاورضخلا جاتناو , 2970 ىف اراطتق 2.5

 علا 2970 ىف اراطنق 7.245.000 يلا 4 ىف اراطنق 6 205 .همد
103 



 شيِسعارنلا عربوتلا

 ردص دق ةيعارزلا ةروثلاب قلعتملا صنلا نا

 . 297+ ريمفوت لوأ خيراتب رداصلا رمالا ىضتقمب

 0 ل

 رارقلا اذه هيلا ىمري ىذلا ىسيئرلا فدهلاو

 نيسحتا ىحالفلا لخدلا صيصختت » وه ىخيرانلا

 , ةحالفلا مدقتو ةيفيرلا ريعامجلا ةشيعم ىوتسمه
 راغص ليقتسم نامضو ةئيبسلا تاداعلا ىلع ءاضقلاو

 ميظنت نم مهنيكمتو ةبراضملا نم مهتيامحو نيحالفلا
 ناينقتلا ىلع ةرطيسلا ىلا لوصولا دصقب مهسفلا

 , « تارامثتسالا زاجناو ةيرصعلا

 فعل ةمزاللا فورظلا قلخب نذا قلعتي رمالاف

 . ايرذج ارييغت فيرلا هجو
 : تدروأ دق رمآلا نم ىلوالا ةدالاو

 رسيغ دحال سيلو « اهحلفي نك كلم ضرالا د
 , « اهيلع قح اهنولغتسي نيذلا



 , هيلع ءاضقلا نم دنال ناسنالل ناسنالا لالغتسا لك نا

 .ةيعارزلا ةروثلل ينطولا قودننملا لكشت مهاتس ىتلا ىضارالاو

 ىضارالاو اهباحصأ اهمدخت ال ىتلا ىضارالا لمشتس تاميمأتلاو

 ةيعامجلا ئضارالاو , هتلئاعو اهبحاص لمع مجح نمي ديزت ىتلا '
 . ةيدلبلا ىضارأو , نيمهودلا ىضارأ) ةصاخلاو ةييمويملا

 نيذلا كالملل هب فرتعم ضيوعتلا قحو ٠ (سوبحلاو شرعلاو
 ناف 3972 ةنس علطم ذنمو ٠ نكل . تارارقلا هذه مهلمشت

 ةروثلل ىئطولا قودتصلا حلاصل ( ضيوعت نودب ) تاعربتلا
 ةممؤملا ىضارالا ليويعتو ؛ ىنطولا بارتلا ربع د'دؤت' ةيعارزلا
 ةمدخب نيليفكلاو ٠ مهل. ضرأ ال نيذلا نيحالفلا حلاصل متتس

 , ةلودلا ةدعاسمب اهرامثتساو ضرالا

 ىغليس ناسنالل ناسنالا لالغتسا نأ ىنعي اذعو

 ىلا اهيلع ىفقيس ةسامخلا نأو , هلاكشأ عيمج ىف

 لاسكشيتس ىتلإ ىع مهؤتس ىتلا ىضارالاو : دبالا

 نأ مولعمو , ةيعارزلا ةروقلل ىنطولا قودنصلا
 اهباحصأ اهلغتسي ال ىتلا ىضارالا سمتس تاميمأتلا

 لمع ةردق ىلع ةضئافلا ىضارالاو ( بيغتلا ) ايصخش
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 رايهامج ةايح هفورظ نيسحت ىلا فدهت ةيعارزلا ةروثلا نا
 نم مهتيامحو 2« نيحالفلا دافص لبقتسم نابضو 2 نيحالفلا
 تاينقتلا ىلع اوفرعتيو اومظتني نأ نم مهنيكستو ةيزاهتنالا

 , ةثيدحلا
 قلخب قلعتي اذا رمالا نا . ةحالفلا زيوطت ىلا اضيأ هفدهتو

 . فيرلا ملاعل ىرذج لوحت طورش
 ,٠ هزاجنا قيررط ىف دس
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 ىضارأو ,( ةريبكلا ةيكلملا ديدحت ) هترسأو كلاملا

 ةلودلل ةعباتلا ىضارالا) ةصاخلاو ةماعلا تاعومجملا

 . ( هفاقوالاو شرعلاو تايدلبلاو

 ضيوعتلا قح كانه تاييمأتلا هدمه لباقمو

 هذه مهيلع قبطتس نيذللا كالمالا باحصال هب فرتعملا

 تنتف أم 2972 ةنس ةيادب ذنه هنأ ريغ . تاءارجالا

 قودنصلا ىلع لطاهتنت ( ضبيوعت نودب ) تاعربتلا

 . دالبلا ءاحنأ فلتخم نمهةيعارزلا ةروثلل ىنطولا

 نيحالفلا ىلع عزوتس اهنأف ةممؤلا ىضارالا اهأ

 حالصتسا ىلعو لمعلا ىلع نيرداقلا ء ضرأ نودب

 . ةلودلا ةدعاسمب ىضارالا هذه

 نيحالفلل نمضت ةيعارزلا ةروثلا تناك اذا نكل

 امناف مهيلع ةعزوملا ضرالاب عافتتالا قح مهعورفو

 ىضارالا حالصتساك ماهم ةدع ءادأ مهيلع بجوت

 لامعالا زاجناو ةيمنتلل ىنطولا ططخملل اقفو مهسفنأب

 لالغتسالا تاينواعت راطا ىف ةيعامجلا ةحلصملا :تاذ

 لك ىف اشنتس ىتلا تامدخلا ةددعتملا تاينواعتلاو

 5 توا مل 1

 ةلحرملا هذه ىف ةيروثلا ةطلسلا تسسأ دقل

 .ىلا نواعتلا ماظن ةيعارزلا ةروثلا لحارم نم ةيناثلا
 . هعم لماكتلابو ىتاذلا رييستلا ماظن بتاج

 ال ةيعارزلا ةروثلا ناف رايتخالا اذه لضفبو
 تايلمع نسمع ةيترتملا ضرالا ةئزجت ادبم ضراعت

 نيكالملا راغص اضيأ عجشت اهنكلو بسحف عيزوتلا
 «تاين واعتلا لخاد لتكتلا ىلع مهضرأ نولشغتسي نيرذلا

 ةيعمج نع ةرابع لتكتلا نوكي ةيناثلا ةلاحلا هده ىفو

 ,ةيعوطت ةفصبو ةيرحب اهيلا ماسضنالا متي ةيطارقميد
 عتمتتو ةلودلل اعبات ازاهج ربتعت ال ىتلا ةينواعتلاو
 ذه ىستكت دقو , ةرادالاو رييستلا ىف لالقتسالاب
 ةدعاسملا لدابت ةيلواعت اهنه : ىتش اروص ةينواعتلا

 وأ تامدخلا ةينواعت دأ حالصتسالا ةعوبجم وأ

 لس ضفالا راطالا ةيئواعتلا لثمت فوسو « جاتنالا

 انمي ةينفلا ةييقرتلاو ناسنالا نسسبوكتل
 , ةلودلا ةدعاسمب فايرالا ىلع ىقرو مدقلا نم هلخدت



 .ةعارزلا ريوطتل ةبسانه رثكالا ةليمس ولا ىه , ةينواعتلا ن...

 ةروثلا نا , ىفيرلا ملاعلل ةيعامتجالا تالوحتلا قيقحتو
 اضيأ اهنكلو , يضارالل تيتسضت لك طقف ضراعت ال ةيرتازجلا
 ىف اومضني نال نيرمثتسملا نيكالملا راغض عجسشت يصوصخلابو
 ةيعمج ثادحاب قلعتي رمالا ناف لاحلا اذه ىفو , تايئواعت

 . ةيوفملا ةدارالاو ةيرحلاب ةكراسملا اهيف مسن هبطارقميد

 نم ةيناثلا ةلحرملا هذه ىف ةينواعتلا راينخاو

 طوريشضلاو فورظلاب طبترم ةيعارزلا ةروثلا لحارم
 : ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ةليسولا رخآ ماظن ىأ نه رثكأ ةينواعتلا ربتعتو

 تارييغتلا لاخدإو ةحالفلا « ريصعتل » ةبسانملا

 . ىفيرلا ملاعلا ىف ةيعامتجالا

 تاقاطلا دينجت لفكت ىتلا ةديحولا ةوقلا ىهف

 ىلع ةيظنملا ةلماشلا ةسكرعملا ضوخل تاردايملاو

 نيسحت لجأ نمو ةرفوتملا تاورثلل صقانلا لامعتسالا

 . لماكلا مادختسالاو افيك لمعلا

 ةبسانملا فورظلا ةيعارزلا ةروثلا رفون' فوس

 عيسوتم رمالا قلعت ءاوسو « فايرالا ايندب ضوهنلل

 ةحفاكمي وأ حالصتسالا تايلمعب وأ ةيقسملا تاحاسملا

 وأ ىوعرلا ديدجتلاب وأ ضرالا ةبوانم بولسأ
 وه دويشنملا فدهلا ناف ىلاماو ىنفلاو ىرشبلا ريطأتلا

 نيسحتو ايرصعو اديشر_احالطصا يضارالا حالطصا

 . فايرالا ىف ناكسلا ةشيمم فورظ

 ناف اذل سفنلا ليوط لمع ةيعارزلا ةروثلاو
 قسبطت نأ دبال ةروثلا هذه اهيضتقت ىتلا تايلمعلا



 ةلمكتو ىتاذلا رييستلا بلاج ىلا ء ةيروثلا ةطلسلا ترقأ
 رفوتت ىتلا , ةينواعتلا : ضرالا رامكتسال ةيناث ةقيرط هل

 . نييستلا ىف لالقتسا ىلع

 . (ةجيبتم) . ليعامس وب ىف نيددهاجملا ءامنق ةينواعت



 , ةديشر ةيفيكب ددحت لحارم ىلعو ةيجيردت ةغصب

 تاقاطلا عيمج ةئبعت بلطتت ةيمارزلا ةروسفقلاف

 . مهعيمج بعشلا دارفأ مهت ةروث اهرابتعاي

 بعشلا نم » راعش ىلع زكترئ ىتلا ةروثلا هذهو
 ةقثلا لضفب حاجنلاب اهيلع موكحم « بعشلا ىلاو
 ةقالخلا تاقاطلا هتاذ ةليغشلا ريهامجلا نيب ةلدابتملا

 صرحلا ديدش صرحت ىتلا ةيروثلا ةطلسلا نيبو
 سيفون لوأ ةروث اهب تدان ىتلا ايلعلا للملا قيقحت ىع

 , ةدلاخلا

 مدقت قيقحتب ةليفكلا فورطظلا لك ىشئتس ةيعارزلا ةروثلا نا
 «تايلمع , ةيقسملا تاحاسملا عيسوت : ىفيرلا ملاعلل قيمع

 ,ىشاوملا ةيبرت نيوطت ؛ فافجلا ةمواقم , ىشارالا حالصتسا
 . ةيلاملاو ةيئقتلاو ةيرسشبلا تايناكمالا زيزعت





 او ديدحلا بكرم

 . 3969 ةينوي 9



 اج: بلصلاو ديد 0 دحلا بكرم

 . 3969 ىف هي ذ هيف لمعلا ادب ى ل رظنم



 دسهع ىف ةرادج نسع مويلا سئازجلا لغسدت د
 ةكرعم لحارم نم ةمساح ةلحرم ىفو ةليقعلا ةعانصلا

 .« ةيمئثثلا

 . ( 2970 ناوج >9 نيدموب سيئرلا )
 ىف جردنت نأ ةلقتسملا رئازجلا تضفر دقل

 دقلو « ملاعلا دوست ىتلا ىربكلا ةيداصتقالا تارايتلا

 نبك
 هيداصتقالا تاطاسشنلا عيمج ريوطتل ةليفكلا جاتنالا لئاسو
 « هرييست هفورظ دجوي نأ ىنطولا داصتقالا ىلعو . ةيئطولا

 ةيمنتل ىرورض بلطمك اهسفن ضرفت ةيعانصلا ةروشلا نا
 ةايح فورظ نيسحت ىلع :لمعيس ىذلا كرحمللو ةقسيم

 , ةفاك نينطاوملا

 ىعيبطلا زاغلا عييمتل عنصم .: ةدكيكسب ىواميك رتب بكرم
 عوربمملا اذهو . لهرلا ىساح نم مداقلا ب ةئانب قيرط ىف
 (973) .ىعاب رلا ططخملا ةياهن عم زجئيس 1969 ىف قلطنا ىذلا

 ككفت ةدح نم ديزي ليبسلا اذه نأ ةبرجتلا تتبنا

 عضولا ىف نزاوتلا لالتخا نمو ىنطولا داصتقالا

 ءاضرلا هانعم ليبسلا اذه عاستا نا ؛ ىرشبلا

 بيعالال عوضخلاو ةسشحافلا ةيعامتجالا قراوفلاب

 . ملاعلا ىف مكحتت ىتلا ةرطبسملا تاداصتنالا

 153 ىتلا ةلهسلا قرطلا تضفر دق دالبلا ةدايق نا



 ىلع لمع دق 2965 هينوي 59 ىف مت ىذلا ىنروثلا حيحصتلا نا
 انا :'ىجولويدالا رايتخالل ةقيباطم عينصتلل تارايتخا ميوقت

 .ةيقيقح ةيداصتقا ةروثب طبترم .ةنقيقح ةيعانص ةروث قيقحت

 : وزرأ ىف ىراميكرتبلا بكرملا
 علطم ىف هيف لمعلا عرش « ةيتوزآلا ةديسالاو كاينمالا عنصم
 . 2196و ةنس
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 . خيراتلا لايح انتامازتلا ىفانت

 نأ دبال رئازجلا ىف ةيداصتتقالا ةيمنتلا نا
 نآ اهنأاش نم ىتلا جاتنالا لئاسو ريفؤت فدهتست

 نأ امك . ىداصتقالا طاشنلا عاونأ عيمجب ضهنت

 رييستلا طورش هسفنل رفوب نأ ىنطولا داصتقالا ىلع

 . ةرادالاو

 نم ايرورض ابلطم نذا ربثعت ةيعانصلا ةروثلاف

 ىلا عمتجملا بلجي اكرحمو قسانتملا ومنلا تابلطتم
 , راهدزالاو ةيعافرلا

 ءاضقلا 2965 ناوج 29 حيحصت جئاتن نه ناكو ْ

 ىظحت ال ىثلا تاعاطقلا ىف عينصتلا ةروطسا ىلع

 ليدعت ىف ةيروثلا ةطلسلا ةعرشو « ةيقبسالاب
 رايتخالل اقفو عسينصتلا لاجم ىسف تارايتخالا
 ةيقيقطلا ةيعانصلا ةروثلا نأ ىلع صني ىذلا ىدئاقعلا
 . ةلماشلا ةيداصتقالا ةروثلا حاتفم ىه

 ةعانصلا نيب محالتلا لصحي عيتصتلا لضفبو »

 :ىنطولا داصتقالل ايقيقح المكع نوكت ىتلا ةعارزلاو

 ضهنن نل فوس ىعارزلاو ىعانصلا لماكتلا لضفبو
 ةلمعلا اضيأ رفون نكلو هبسحف انتعانصو ائتعارزب

 دشأ ىف نحن ىتلاو جراخلا ىلا بهذت ىتلا ةبعصلا

 سيئرلا باطخ ) . « دالبلا زيهجتل اهيلا ةجاحلا

 لوال ةرشع ةعبارلا ىركذلا ةبسانمب نتيدموب
 ٠ ريمفون

 ةبعشلا ةيرح نذا نمضي ىذلا وه حيبصتلاف

 هعاسي ىذلا ىداصتقالا طمنلا ةدمع وهو ىرئازجلا

 . نامزلا ثيح نم لصاوتملاو لماشلا ومنلا ىلع
 ةينازيم ريرقت ىف اًحضاو رايتخالا اذه درو دقلو

 . 2066 ةئس ىف ةموكحلا اهيلع تقفاو ىتلا.زيهجتلا

 ةنس نم ءادتبا هيلع دمتعا ىذلا لكشلاو

 ةليقثلا تاعانصلا ىلا ةيقبسالا ىلوي لكش وه 6

 عم زونأ ىف اذه ىلجتيو . ةثشنملا تاعانصلا وأ

 3969 2967 ةيثالثلا ةطخلل ةبسنلاب تارامثتسالا

 نم /82 لدعم تكلهتسا دق تاعانصلا ناو اييسال

 ٠ تارامثتسالا هذع

 ديدج نه طمنلا اذه تدكأف ةيعابرلا ةطخلا تءاجو

 ةسطخلل ةصصخللا تارامثتسالا ةملتك نا

 ليلدل ةعارزلاو ةعانصلا نيب ام اهعيزونتو ةيعابرلا

 ليبس ىف ىضحلا ىلع رئازجلا مزع ىدم ىلع حضارأ
 . ىقيقحلا حيدصتلا

 ىأ 45ز/ نأ دجن .ج .د رايلم 27,7 عومجم نمف
 3257 لباقم عينصتلل تصصخ دق .ج .د رايلمع 5

 '. ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ت”اسشنملل 40 و ةعارزلل

 لدت ةعانصلل ةصصخملا تارامثتسالا لكيه نا

 تاعانصلل ةيقبدسالا ءاطعأب صاخلا رايتخالا نأ ىلع

 . هيف ةعجر ال رايتخا وه ةليقثلا

 ةيسنلاب تارامثتسالا لكيم نيس لودجلا اذهو

 . ةيعابرلا ةطخلل

 (/7) تارامئتسالا لكيه .

 ةطخلا ةطخلا

 ةيعابرلا ةيثالثلا

 36 49 تابقور حملا

 6 4 رجاحملاو مجانملا

 6 2 ءاب رهكلا

 ةعانصلاو .بلصلاو ديدحلا

 15 206 ةيليوحتلا

 8 1 ةيئانبلا داوملا



 11 30 ةيندعملاو ةيكيناكيملا تاءانبلا

 4 10 ءايميكلا

 86 89,6 ةليقثلا تاعانصلا عومجم

 3 3 ةيئاذغلا تاعانصلا

 5 4 جيسنلا ةعانص

 1,4 درلجلا ةعانص

 5 8,4 تاجوتنملا تاعانص عومجم

 ةيكالهتسالا

 5 2 - بلقح جاجن) هتاعوتتم
 (ةيديلقت ةعانص
 14 10,4 ةفيفخلا تاعائنصلا عومجم

100 100 

 لوالا رطشلا لالخ ةيعاب رلا ةطخلا ذيفنت نا

 ةليقث ةعانص ةماقا ىف رئازجلا ةيغر ىلع لديل اهنم
 3 كالبهتسا ليلحت نم حوضوب ىلجتي امك . ةيوق

 تاربيدقتلا بسحف . كلذل ةصصخملا تادايتعالا

 'تاسسؤملاو ةينطولا تاكرسشلا فرصت' تحت تعضو

 نم ةنمس لكل ةبسنلاب .ج .د نويلم 3.500 ةيمومعلا
 اهعيراشم زاجنال كلذو 2975 ف 1972 ىتنس

 دق .ج .د نويله 0 نأ عقاولاو « ةيعانصلا

 . 297: ىف رايد نويلم 4.200 و 2976 ىف تفرص

 ثتاعانبص ءاشسإ
 ديل هع هده 55

 هموق هس ادعاف
 دعب اهل

 كلت ةفلتخملا ةيعانصلا عورفلا نيب نم مدقت

 ىتلا عيدصتلا ةيلمع نع ريبعت نسحأ ربعت ىتلا
 ةينطولا ةدعاقلا ةيئاه' ةفصب وشنت ىتلاو اهيف عرش

 . ىعابتجالا دوطتلاو ىداصتقالا ومنلل

 ةليقثلا تاعانصلل ةيولوالا تيطعأ ليقتسمللو 1966 نم ءادتبا
 لدرس 1972 ىلا 1066 نم كلهتسملا تارابثتسالا غلبم ناو

 عيفصت قيرط ىف رئازجلا اهتطخ ىتلا ةمساحلا ةوطخلا
 مس
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 : ةيمجللا تاعانصلا

 دمتعت نأ دبال عينصتلا لجأ نم دوهجلا نا »

 ةصاخو ةيلوالا انداوم لالغتسا ىلع تاذلابو الوأ

 , «.. ةينطابلا انئتاور

 طورش عسيئصتلا ةسايسل رفوتت ىلكل ه

 .«.. مجانملا ممرت نأ ةيرئازجلا ةموكحلا تررق حاجنلا

 ةيعيبطلا اهتاورت رئازجلا درتست اذكهو »

 و اهرمآ ةديس ىعو اهحالصتساو اهتراداب موقتاو

 . ( 2966 ىام 8 نيدموب سيئرلا باطخ )
 تماق لمع .لوأ ناك 2966 ةنس تاميمأتا دعبو

 وم ىمجنملا لالغتسالاو ثحبلل ةينطولا ةكرشلا هب

 . نئازجلا ىف ةينطابلا تاورثلا ءاصحا

 ىف قاطنلا ةعساولا ثاحبالا مادعنا نأ

 ناكرشلا ىديأب ةردايملا اهيف تناك ىتلا .تاونسلا

 نودو ةدوجوملا تاورثلا ةفرعم نود لاح ةيبنجالا

 ءارجإ نم دبال ناكف , ةلغتسملا مجانملا عضو ةفرعم

 ءاسحنأ لماك ىفو ةقورعملا مجانملا لوح ثاحبالا

 ةطخلا لضفبو . ةديدج نداعم فاشتكا ةيغب دالبلا

 : ةثالث تاهاجتا ثاحبالا تذختا ةيعابرلا

 نم ةريثك تاهج ىف ةمظنم ثاحبأ ءارجا

 ةينطابلا تاقاطلا ىلع فرعتلا لجأ نسم رطقلا

 . ةديدج ةيندعم تاورث هفاشتكاو

 ,ىروج فشك راطالا اذه ىف ىرجأ دقلو

 ةسيبذاجلا تاسايق تيرجا امك ئفيطو ىسيطنغمو
 ىسف ةفورعملا تاينفلاو لئاسولا ثدحأ لامعتساب

 - بيقلتلا ناديه

 ىتلا ةمظنملا ثاحبالأب صانخلا جمانأربلاو

 لالسشفتسالاو ثاحبالل ةينطولا ةكرشلا اهب هتماق

 فوشكلا ضعب ةداسعا هنم دوصقملا ناك ىمجنملا

 ةبيجولويجلا طئارخلا مامتاو ةيلابلا ةيجولويجلا
 , ةديدج ةيئاديه هتاسساردو ءفوسك ءارجاو

 ةريظح 3+ و ثاحبالل ةدعاق 23 نآلا دجوتو

 مهنع لماع 3800 مضت راقهلابو رئازجلا لاسش ىف
 لماش ءاصحا ءارجا اهلضفي نكمي ايننو !راطأ 0

 |تارامثتسالا ديدحت ةيغب ةيعيبطلا تاورثلا نع
 . لبقتسملا ىف اهلالفتسال ةمزاللا

 فاشتكا دصق تامالعلا ىلع ثاحبالا هارجإ

 . اليقتسم اهلالغتساو ةديدج تاطايتحا

 ':ةفورعملا مجانملا ثاحبالا مهذيه تلوانت دقلو

 + ةيئآلا

 نيلواكلا ؛ (ةملاق) غابد لبج

 لالغتساو رامثتسا ىلع الوأ دمتعي نأ بجي عيئصتلا دوهسم ناد

 : ةيمجنملا تاورثلا اصوصخو ةيلوالا انداوم

 . (2966 سرام 8 نيدموب ىراوع سيئرلا),
 . قلعلا لبج ىف تافسوفلا مجانم

 كن ززلاو ىصاصرلا : (ةلاقلا) لوبطلا مأ فاك
 صاصرلا : (فيطس) فسوي تزرسك

 كنزلاو
 كنززلاو ضصاصرلا : (فيطس) راتسف لبج ب

 ,ساحتلا ب صاصرلا : (ةيليملا) ةخودوب

 كنزلا

 ساحنلا : (ساروالا) لومشا
 ةسئس ذئه تيرجأ ىتلا ثاحبالا تدأ دقلو

 و «ليعامسا» ىف قبثزلا نداعم فاشتكا ىلا 6

 . ( ةبازع ) «ةمسارم»

 ثحبلا لامعأ ىرسخأ ةمهج نم لصاوتتو

 ىربكلا لئابقلا قطانم ىف ىجولويجلا بيقئتلاو
 . رئازجلا برغو ةنيطنسقو ساررالاو ىرغصلاو

 ةهجوم راقهلا ةقطنمب ةصاخ ثاحبأ ءارجا ب

 . ةردانلا نداعملا فاشتكال اصيصخ

 ىلظحت نأ ثاحبالا ةسايس تصضتقا دقلو
 ”العفو : ةيعابرلا ةطخلا ىف ةيقبسالاب راقهلا ةقطنم
 2« ىربك ةيندعم قافآ تاذ ةقطنم راقهلا ةقطنم ربتعت

 تنكمو 2968 ةئمسس راقهلاب ةيلوأ تاسارد تيرجار

 داومو ةسيفل نداعمو ةردان ندامم دوجو تابثا نم

 . ةيعاعشا
 نويجول و يجلا فناتسا لئالدلا هذه نم اقالطناو

 لالغتسالاو ثاحبالل ةينطولا ةكرشلل نومعباتلا

 هذه تيرجأو عساو قاطن ىلع بيقنتلا لامعأ ىمجنملا

 : نيتلحرم ىلع تايلمعلا
 تاسساردلا وأ ةيلوالا ثاحبالا ةسلحرم ب



 ىفو رئازجلا لامش مقت ةريضح + و ثاحبالل ةدعاق 53 نا

 ةلماك ةيئاصحا دعت نأ اهناكماي صخش 38000 اهب دجوي راقهلا

 تارامشتسالا اهل كمثعت ىتح « ةيعيبطلا تاورثلا هذه نع

 . ةمزالا

 , راقهلا ىف 2 ركي نيع ىف ثاحبالل ةيزعرملا ةدعاقلا

 ا 2

 قوه ناك ميرنوسس نم لجعتسملا لمعلا ناف , 5966 تاميمأت دعب

 نسم دبال ناك  رئازجلل ةيمجنملا تاورثلا نع ةيئاصحا دادعإ

 ىرخأ كتاحبأب مايقلا مث ةفورعملا دابآلا لوح .ثاحبأب مايقلا
 . ىرخأ مجانم فاشكتسال دالبلا لماك ربع

 ٠ 1970 ىف تجئنلا نط 3.000.000 : هزئولا ىف ديدحلا مجنم



 ىغايرلا ططخملا تلعج دق ثحبلل ةلماشلا ةيجينارشسالا نا

 رستعي راقهلا ناق لعفلابو ؛ ىتولوأ فدهك راقهلا ةيحان ددحي

 . ةعساو ةيمجتم قافآ تاذ ةيحان



 لئثالدلا نه ققحتلا ىلع دمتعت ىهو ةيحطسلا

 رشابت ىتلأ قطانملا نييعت مث ةفورعملا تامالعلاو

 ةلبقتسملا لامعالا اهيف

 . ةقمعتملا وأ ةيليصصفتلا ثاحبالا ةلحرم

 لسيكالا هجولا ىلع تاساردلا هذه ءارجالو

 رسبياخمب ةزهجم دعاوقو رئاظح راقهلا ىف تميقأ
 نيعب ةدوجوملا ةنزكرملا ةدعاقلا اهنه ركذن , ليلحتلا

 هيلوعلا» و تسازمتب ثالثلا ةيميلقالا دعاوقلاو ركآ

 نيعب» ةدوجوملا ىرخالا ثالثلا رشئاضحلاو «ىيس» و

 . «نيرقمتو» و «راحيح نيع» و «لازو

 فرف عبس رئاضحلاو دعاوقلا هذه ىف دجوتو

 نييئاصخالا نم 200 مسهنم صخش 800 مضت

 ءايزيفويملا لثم تاينفلاو قرطلا ثدحأ نولمعتسي
 5 خلا ءايميكو يجلاو

 بسانتب ثيدح داتع ىلع ةثعبلا هذه رفوتتو
 ىتلا ءاملا ةلكشم ةيوستلو , ةصاخلا بونجلا ةعيبطو
 ةقرف نبيعت من ةقطنملا هذه ىف ةيويح ةلكشم ربتعت

 بناج ىلاذ ٠ هايملا نع ثاحبالا ىف نييئاصخالا نم

 لمتسي ىزكرم ربخم ةماقا ررقت اهلك ثاحبالا هذه
 اهئارثاو نداعملا ةجلاعمل ةمزاللا تازيهجتلا ةفاك ىلع

 . ةيميلقا رباخم ةثالث ةماقا ررقن امك

 ان * *

 جيئاتن ىلا ةمظنملا ثاحبالا هذه ثدأ دقلو

 ردجت 72969 ل 2967 ةينالثلا ةطخلا راطا ىفف ةماع

 . راتسغ لبجب ةجلاعملل لمعم حتف ىلا ةراشالا

 ىف تزجلا دقلف ةيعابرلا ةطخلا راطا ىف اهأ

 : ةيئآلا عيراشملا 2970 ةنس

 دقو ( ةبازع ) ليعامساب قبئزلا لمعم

 : ةماه جئاتن ىلا ثاحبالل قيقدلا لمعلا لصوت دفل
 عئصم نامقتسا أدب 2 7969 م 7 ىثالثلا ططخملا راطإ ىفف
 , ىعابرلا ططخملا راطا ىفو ٠ راطس وبع لبج ىف ليوحتلا
 قبازلا نم نانطالا تاثم جتني ؛ (ةبازع) قبأزلا عنصع نأف

 ىف م حمسي (ناسملت) دباعلاب يصاصرلاو كنزلا عنص» نأ امك
 جنتيو ؛ ماخلا ندعملا نم ايموي نط 2000 ليوحتب  ىلوأ ةلحرم٠

 هذه عيمج . لكلا نم ايوئس نط 4000 غابد لبج مجنم
 . 1970 ىف اهزاجنا مت عيراشملا

 . دباعلا عتصم



 , مئاصملا عيسوتو ءاشنا بناج ىلاو يعاب رلاططخملا راطا ىف
 ملبت ةيلام تادامتعا بلطتي ىذلا , امجنم 25 زيهجت ةداعإ ناف
 ضعب انغبضأ ام اذاو « ايعيبط اريس ريسي .ج .د نويله 4+
 ريوطتل صصخت .ج .د نويلم 500 ةبارق ناف , ىرخالا عيرراسشللا .

 . ةيمجلملا تاعانصلا عاطق ةدايزو

160 

 نانطالا تاثم جتني وهو .هسفن مجنملا ناكم ىف ميقأ

 . ىلدعملا قبئزلا نع
 60 ىلاوح عورسشملا اذم فيلاكت تغلب دقلو

 02 نويله

 ديباعلاب يصاصرلاو كنزلا ميوعت لمعم ب
 نسلط 2000 ىلوأ ةلحرم ىف جلاعي وهو ( ناسملت )

 تاوزفقلا لمعم دوزي امك . ماخلا ندعملا نه ايموي

 فيلاكت تغلب دسقلو . زكرللا كنزلاب .زيلورتكلالل

 .ج .د نويلم 230 عورسشملا اذه

 ايوننس نط 40050 جتني وهو غابد لبج مجئنه
 , ةملاقي فزخلا لمعم ىلا هجوي ىذلا نيلواكلا نه
 .ج .د نييالم 5 ىلاوح عورشملا فيلاكت تغلبو

 نآلا لصاوتي عسوتلاو ءاشنالا بناج ىلاو

 نويلم 74 غلبت تارامثتسا بلطتت امجنم 55 زيهجت

 044 م

 مسي راشملا ضعب كلذ لك ىلا انفضأ ام اذاو

 ىتلا تارامثتسالا عوبجه ناف ىرخلالا ةفيفطلا
 ةسيمجتملا تاعانصلا عاطقب ضرهنلل ىصصختس

 ىلع ىمقرلا اذه لد ناو .ج .د نويلم 500 غلبيس

 عاطقلا اذص ىف مكحتلا ةيغر ىلع لدي امناف ءىش

 ىسطولا ذاصتقالا لالقتسا ىف مصاسي ىتح ماهلا

 . دالبلا ةيمدت حلابصل ههيجوتو
 مجانملا لالغتساو ثحبلل ةينطولا ةكرشلا نا

 رجاحم 7و امجنم 25 جاتنا مويلا قوستو لغتست
 . حلملا جارختسال مجانم 5 و

 تادوهجملا ىلع ةلالدلل ىفكت ةيئآلا لوادجلاو
 ريغ نداعماو ديدحلا جارختسا لاجم ىف ةلونبملا
 . ةديفملا داوملاو ةيديدحلا



 ءامجنم 25 جاتلا قوستو ميرنوس رمثتست رصضاحلا تقولا ىف
 . تاحالمو ملاقم 7 و

 . قزرأ تاحالم

 161 دباعلا ىف كلزلا ميوعت



 طافسوف
 مويرابلا ديسكأ
 (3م) بلاوق , ماخر
 2 طالب

 «تاعيبملا عومجمل ةبسدلاب) لاملا سأر ناف قيوستلا ناديم ىف
 نويلم 250 ىلا 2965 ىف ىرئازج رانبد نويلم 29 نم عفترا دق
 دق قؤسلا ىف مضو ىذلا جاتنالا مسح نأ امك' , 2969 ىف

 4.500.000 نع ديزي ام ىلا 2967 ىف انط 3.123.760 نه روطت

 . 2970 يف انط

 . ةلفلف ىف : ماخرلا رامثتسا
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 لاسسملا سار ناف 2 قيوستلا لاجم ىفو

 ىسفكي ( كتاعيبملا عومجه ىلا سايقلاب ) مدختسملا
 جاتنالا ةدايزل ةلودلا هلذبت ىذلا دوهجملا نع ريبعتلل

 نم مدختسملا لاما سأر لقتنا دقف « عيبلا نيسحتو

 ىف .ج .د نويلم 150 ىلا 29065 ةنس .ج .د» نويلم 9

 جاتنالا مجح لقتلا تقولا سفن ىفو . 3969 ةنس

 ةنس ىسف نط 3.533.760 نه قوسلا ىف ضورعملا

 .2970 ةنمس ىف نط 4.500.000 نع ديزي اه ىلا 7

 . ةرتغلا هذه ىف ابيرقت 2/50 ةبسنب عفترا ىأ

 هجم

 ةبوامكورتبلا تاعانصلا
 ادمن هو 0

 ةمدخل ىف نوكي, نأ بجي تاقورحملا عاطق نا »

 هال , ةيمدتلا ططخم ىف امامت جمدني نأو اندالب

 . « ىنطولا أانداصتقا نم أزجتي ال اءزج لكشي

 رييمكوت حتاف - نيدموب سيئرلا باطخ )
2) 060 

 2, ةجودزم ةيصاخ اهل تاقورحملا نأ مولعمو

 ةيلوالا ةدالا لكشت . ةيقاط تاجحتنم اهفصوب , ىهف

 تاقورحملا لام.سا نال , تاعانصلا .نم ةعومجمل

 ثيح نم « اديفم ارايتخا دعي ال طقف ةقاطلل درومك

 نم دبال ناك كلذل , ىداصتقالا ومنلا ىلع ريثأتلا

 ةيساسالا تاجتنملا ريفوتل ةيلوأ ةدامك اهلامعتسا

 ةروصب داصتقالا عومجم مدخت ىتلا ةيعانطصالا وأ

 ٠. ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
#* * 

 جالع لوأ لاجم ىف , ركذلاب ريدحلا نمو

 كبشو ىلع تحبصأ ةيثآلا تابكرلا نا « تاقورحملل

 : ءاهتتالا

 ةسيحان' نه  ةقاطلل مراوبمك طقف تاقورحملا مادختسا نا

 لبقالا رايثخالا .لكشي ب ىداصتقالا شاعتنالا ىلع اهريثات
 ةيدعاق تاجوتنم ىلا ىدؤي ةيلوأ ةدامك اهمادختسا نا . ةيمهأ

 عومجم ةرشابه سيف وأ ةرشابه ةقيرطب مدخت ةطولخم وأ
 . داصتقالا

 .1972 ىف لمعلا ادب ريركت عنصم : وزرأ ىف ىواميك بكرم



 نأ ررقملا نمو « ةيئاهنلا ةلحرملا ىه ةعبار ةدحو
 . 2972 ةنس ىف هباوبأ حنصملا اذه حتفي

 وذلا , عمنصملل ىوئسلا جاتنالا نوكيسو

 ىف 3م رييالم 5 ىلاوح ىعيبطلا زاغلا نم كلهتسي
 : للي امك ةيئاهنلا ةلحرملا ىف 3م ريبالم 6,8  ةنسلا

 ىف رييالم 3 ب (اغ 8 ة) لكش ىف 3ه 3,7
 . ةيئاهنلا ةلحرملا

 ةنسلا ىف 200.000 نيثالا نم نط >50 000

 . ةيئاهنلا ةلحرملا ىف

 ىف نط 330.000  ريراوقلا نم نط 25.009

 . ةيئاهنلا ةلحرملا

 :لالغتسالا ىف عرشي امدنع : عنصملا لغشيو

 هعول نم ملاعلا ىف حئصم لوأ نوكيو . لماع 0

 . ىربكلا هتيمهأو ةثيدحلا هتزهجأو ةتيلقت لضفب
 * ا »2

 تادحولا ناف « تاقورحملا مييقت لاجه ىف امأ ءهئانب ةلحرم ىف وه ىذلا , ةدكيكس  رادصم بوبنأ نا

 دق ءانبلا روط ىف لازت ال ىتلا وأ اهؤانب م ىتلأ مجح ردقيو , ماخلا لورتبلاب ةدكيكس ريركت عنصم دوزيس

 : ةيعانطصالا داوملاو , ةدمسسالا جاتنال تصصخ . ايوتس نط نويلم 2,5 ب حنصلا جاتنا

 ةردق تناك“ : ويزراب لورتبلا ريركت عنصم ب

 حيصم ىلع ةروصقم رلازجلا ىف ماخلا لورتبلا ريركت
 ىرسبك لحارم تمن“ ىذلا , ةدكيكس ىف زاغلا عييت عنصح للبع ارداق دعي مل مئصملا اذهو . ةمصاعلا رئازجلا

 ملاعلا' يف حنصم لوأ ةيمهالا ةيحان نم  نوكيس « هئانب نم . نيزنبلا نم ىرئازجلا كالهتسالا تاجاح ةيبلت
 .1972 ىف بكرملا اذه ىف لمعلا قلطني نأ رظتنيو , هعون نم زاسجلا ةيغيك سرد نأ رئازجلا ىلع ناكف

 ةرشابم ىذغتي ويزرأ ىف ماخلا لورتبلا ريركتل عنصم
 . لورتبلا بيبانأ قيرط نع ءارمحلا ضوح نم

 2,5 مملِبتَف ةيجاتنالا عنصملا اذه ةقالم امأ

 50.000 ايونس جتئيس امك , ةنسلا ىف نط نويلم

 كلذبو م تفزلا نم نط 60.000 و تويزلا نم نط

 , اهعومجم ىف رئازجلا تاجايتحا ةيطغت نمضي
 , ةنسلا هذه لالش لمعلا ادييسو

 : ةدكيكسب لورتبلا ربركت علصع -
 , ةدكيكسو ردصم نيب طبارلا بوبنالا نا

 عتصملا اذه ىذغيس ىذلا ىه ؛ هزاجنا ىف عرش ىذلا

 2,5 جتنيس ىذلا عنصملا وهو « ماخلا لورتبلاب

 . ةنسلا ىف نط نويلم
 : ةدكيكسب زاغلا عيبمت

 ىداو بصمه قرش عنصملا انسه ءانب ىرجي
 ىذلا زاغلا بوبنأ ةطساوب ىذغيسو . لاصفصلا

 . ابيرق هؤانب ىهتنيس ىذلاو « لمرلا ىساحب هطبري
 عيسييمتلل هتادحو ثالث ىلع لمتشي عنصللاو

 ةفاضإب ةيجاتنالا ةردقلا عبيس وت ةيناكما عم ةلئامتم 164
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 ملا

 ةويزراب ةيقوزآلا ةدمسالاو كايئمالا عنصم
 ةنئس ىف اهؤاشنا ررقت ىتلا ةيعانصلا ةدحولا هذع
 , 8966 ريمتيسس ىف اهزاجنال لامعالا تأدبو 6
 غلب دقو . 2969 ةئنس لئاوأ ىف جاتنالا ىف تأدب دق

 ىلاو> عورشملا اذه اهبلطت ىتلا تارامثتسالا عومجم

 ءجاتد نويلم 0

 ةدسمسالا نم نط 800.006 عدصملا اذه جتنيو

 ىطغب جاتنالا اذه نأ ملعلا مه ةنسلا ىف ةينوزآلا

 . هنم ضئافلا ردصيو دالبلا تايجايتحا عومجم

 داوسسملا نم قتشم ةيئتوزآلا ةديسالا جاتناو

 : ةيلاثلا ةيساسالا

 ةنسلا ىف نط 0 كاينمالا

 ةنسلا ىف نط 90 ايروالا

 ةنسلا ىف نط 0 ترتنلا

 ةنسلا ىف نط 0 كيرتنلا ضماح

 . ةيسفانت راعسأ ا

 فوربطظ ديدحتب تاساردلا هذه تحمس امك

 تاسجوتنملا هالسجا فورظو ةيلوالا داوسملا لابقتسا
 اهبلا ردصي ىنثلا ةيجراخلا قاوسالاو ةعوئصملا

 . جاتلالا اذه نم ضئافلا

 لمعتسي ىذلا , ةبانع مسنصم جتنيسو

 لاوح ؛ قنعلا ليج مجانم نم جرختسملا طافسوفلا

 ىأ (205 ب) ةبصخملا رصانعلا نم مويلا ىف نط 0
 ةدديمسالا نم ةتئسلا ىف نط 550.000 ىلوح

 . ةيكرملاو ةيطافسوفلا

 2969 ةئيس ىف عورشملا اذه ذيقنت أدب دقو

 ىلاوسحي ردقتك هتفلك امأ , 5972 ةنمس ىف ىهتنيل

 جاد نويلم 0

 : ويزرأب جشتارلاو لولاك ملا عاصم 55

 .جاد 91.000.000 هتفلك غلبت ىذلا عورشملا اذه نا ىف ةيئوزآلا ةدمسالاو كاينومالا .بكره ىف لمعلا أدب 2969 ىف
 ةدام نم ةنيسلا ىف نط 200.000 جاتنا نم نكميس .ج .د نويلم 0 ةيلطت ىذلا ماعلا ىلالا دامتعالا غلب و : وزرا
 نم ءادتبا جنتارلا نم ةنسلا ىف نط 20.0090و لوناثملا . بكرمللا ماع رظنم

 . 3973 ةلس لئاوأ

 رورولكيلوبلاو نيليئيلوبلاو نيلبتالا عنصم : ةبائعب ةيطافسوفلا ةنمسالا عشلصم ب
 : جلتارلا بكرمو ةحالفلا تاجايتحا ىبلي ويزرا عنصم ناك اذا

 ىرجي ىذلا ىيعبطلا زاغلا عييمت. عئمصم نا ىبليس ةبانع بكرم ناف ةيتوزالا ةدمسالا ىلا ةديازتملا
 ةداسسم يارختسا نم نكميس ةدكيكس ىف هؤانب ةيطافسوفلا ةديسسالا ىلا ةحالفلا تاجايتتحا رخآلا وه
 نبمو . ىعيبطلا زاغلا اهيلع ىوتحي ىتلا نينالا , ةبكرملا ةديسالاو

 أدب ىذلا عورشملا اذص زاجنا ىهتني نأ ررقللا ةيطافسوفلا ةدمسالا عورشم ةسارد تأدب دقل
 ىعابرلا ططخملا ةياهن ىف , 3969 ةنسم ىف هذيفنت ١ بيلاسأ ديدحتب تحمسو , 5066 ةنسس رخآ ىف ةبانعب
 ىذلا نيليتالا جاتنال نيقالا ةدام مدختسنو (5973) .اهنم ةصاخو ةيلوالا انداوم عم اهؤالث رثكالا عنصلا

 بكرم اهنم ىرخآ ةيعانص داوم ىلا هرودب لوحي طسيبض نم نكمت ىتلا جاتنالا تاردقو طافسوفلا 166



 . ريدصتلل اضئاف رفويو دئابلا
 تايجاح (عومجم ىطغي ام وهو ايونس ةيتوزآلا ةدمسسالا نم نط

 ممم دزرأ ىف ةدمسالاو كاينومالا بكر م ج مج ١



 , ةبانع بكره ىف مخضلا نرفلا
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 نم ةعارزلا تايجاح ىبليس ةبانع ىف ةدمسالا بكرم نا
 هيف عرش ىذلا ةبانع بكرمو , ةبكرملاو ةيطافسوفلا ةدمسالا
 مجنم نه جرختسملا ظافسوفلا مدختسيس 7969 ةنس :ةياهل عم

 , ةيبصخملا رصانعلا نم ايموي نط 500 يلاوح جتنيو قئعلا لبج
 . 3972 ىف هزاجنا رظتني

1 
 >>. ةريضحلل رظنم : ةبانع ىف ٌةديسالا بكرم

 ابموي هلامعتسا ديازتي ىذلا كيتسالبلاو جئتارلا

 مو دعا

 ايوئس ردقتف ةيجاتنالا عنصملا اذه ةردق امأ

 نط 40.05 و نيليتالا ةدام نم نط 360.000 وحنب

 «جنئارلا بكرم نم نط 35.008 و نيليتيلوبلا ةداه نه
 ةنمس ىف الا ىصقالا اهدح غلبت ال جاتنالا ةردق نكل

5 . 

 , ةيانع ىف ةدنسآلا بكره. ىف نيزختلل ضاوحأ

 : ( ةرركلا تاجوتئملل ر ةدكيكس ةدحو

 عيسنصم ناف , تاقورحملا جاتنا ىلع ةوالع

 ةيساسالا داوملا اضيأ جتني لورتبلا ريركتل ةدكيكس
 لشع ةيواميكورتبلا ةعانصلا عورف ضعبل ةمزاللا
 جاتنال نيلزلاو نيئولوطلاو نيزنبلاو رطعملا روبركلا
 ضيبالا عملا زكرمو , ةيعانطصالا فايلالا

 جاتنال لورتبلا كوكو 2 تارهطملا جاتنال ( نيفارب )

 . بحاللا

 ضعانص ءاطق

 نحن و « ريبكلا بكرملا اذه مويلا نشدن اننا »
 لكشي ىلا بكرملا اذه 2 زازتعالاو رخفلاب رصعشن

 قلطني ىذلا زاجنالا اذهق . ةيعانصلا ةروثلا يساسأ

 ةعانصلا دهع ىف لخدن نأسب انل حمسي مويلا
 ةمزاللا لئاسولا انل رفويو 2 ةرادج نع ةيرصعلا

 تبثي ام ردقب , ىداصتقالا انحعرص .سسأ ميعدتل

 لداع ىكارتشأ عمتجم ءانب وحن اتقيرط ىف اناطخ
 -« نزاوتمو

 سيئرلا هاقلأ ىذلا باطخلا نم .فطتقم )

 عسنصم نيشدت ةبسانمب ناوج 39 خيراتب نيدموب

 . ( ةبانعب بلصلاو ديدحلا



 , بلصلاو ديدحلا ةعانصل راجحلا منصم نا

 ”لبقتسم ىلا ةبسنلاب ةيساسا ةيبهأ ىستكي ىذلا
 تاسعانصلل ةآونلا ةباثمب دعي ةيرئازجلا ةعانصلا

 رود نع ةيمهأ لقي ال ارود بعلتس ىتلا ةيندعملا

 عابطقلا نم 250 لتحت ىتلا ةيلورتبلا ةعانصلا
 ديدحلا ةعانصل ةينطولا ةكرشلاف . ىعانصلا

 تناك ٠ 1964 ربمتبس + ىف هتئقشنأ ىتلا بلصلاو
 ةسايسلل اذيفنت ؛راجحلا عنصم ءانب ىف لثمتت .اهتمهم
 . ةموكحلا اهترطس ىتلا

 ىف بلصلل ببوتت لوا : 1972 ىام ىف نيجسسكوالل ديدحلا
 . لوصلا

 دي : ةبانع) راجحلاب بلصلاو ديدحلا بكرم

 خلبي نأ , ىلوأ ةلحرم ىف عقوتملا نم ناكو
 .لفردملا بلصلا نم ةئسلا ىف نط 400.000 جاتنالا

 نوسلا اهبلطت ىتلا تاجتنملا عيمج عنص نأ مولعمو

 ىلا ىدؤي دق ناك هتيتشتو جاتنالا عيونتب ةيرئازجلا
 رايتخالا عقو كلذلو . عنمصللا اذه ةيمهأ نع ليلقتلا

 ىف اهلامعتسا نكمي ىتلا ةحطسملا تاجتنملا عنص ىلع

 تاعاتصلا ىفو هتاعاطقلاو ةموحلملا ريساوملا جاتنا

 نسم اريبك امسق ىطغت نأ نكمي ىتلاو « ةيكيناكيلا
 . ةيرئازجلا قوشسلا تاجايتحا
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 ىسف عنصلا اذه ىف لعفلاب جا
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 , ملاعلا ىف

 . نارعوب بلصلاو ديدحلا ةدحو يف ةع ةمحلم برز ةاسللم ىوقا ىهو . راجحلا ىف ةبل



 ٠ بلصلا مسق

 , ىلاعلا نرفلل ماع رظنم س 2
 . ةزيضحلا ىلا ىزاغنملا ديدحلا ندهمل ةلداح <

 . لااعلإ نرفلا ليصفت - 3

 بلتصلا , تارم موي لك ثدحي نط ةثامل لئاس ب 4
 علصع وح ليهرب بيج" ةطساوب لقني بوذملا
 . ديدحلا

 معسل

 , ةيزكرملا ةحاسلل ماع رظنم

 لوحيل نيجسكا ىذ لوحم ىف بلصلا بص 6
 ذالوف ىلا

 / لصاوتملا بيوذتلل ةلآ ىف بصي بوذملا ذالوفلا ب 7

 وحن اهلاسرال دادعتسا ىلع ةيذالوف كئابس

1 3 

 « هنيخست ةداعا نم دبال لمعتسيل ذالوغلا نا 9

 . ةكيبس جورخ ؛ عفادلا  ْنرفلا رود وهو.
 ىلا اهليوحت .نكميو + ضفخنملاب ةيكبس رورم ب 0

 :وزلح تاناوطسلا ىلا وأ ةيوق كئابس -

 ْ . ةكيبسلا فلت ةئاوطسأ بل 3
 لاسرألل زهجم بلصلا نم فلم - 2



 !دبي ىذلاو راجحلا بكرع نع نحلاسلا ىلع حيفصتلا لمعم

 نيذلا نيعفاد نيئرف لع ىوتحي , 2972 ىام ىف هبف لمعلا
 ابسلا نيخسن' ناديعي

 . نخاسلا جيفصتلا عنصك ماع رظنم

 لع ىوتحت راجحلا بكرمب ةينوزلحلا بيبانالا مئدمص ةشرو نا

 ةبقلا ىف بلصلاو ديدحلا عنصم ىف ةعونصملا زاغلا ريداوق بيبانأ ىلا ةيذالوفلا تايكملا لوست-, ةهباشتم ثتالآ ميرا

 , (ةمصاعلا)  ةينوزلح



 صلاخلا نيجسكوالاب نالمعي نينثا نيلوحم

 ةلحرملا ىف نكل ٠ نط 70 ةلومحب لبعلا ناعيطتسيو
 سيل , ةنسلا ىف نط 400.000 ةلحرم ىأ ٠ ىلدالا

 اذهل ىفكي لب « نيلوحملا لامعثسا ىرورضلا نم

 رخآلا امأ . دحاو لوحم لامعتسا جاتنالا نم ردقلا

 . نيح ىلا فقويسف

 . لصاوتملا بصلل تالآ ةئالث

 نز-فقيس نيلوالل هباشم ثلاث لوحم ةماقاو

 نالوحملا ) ةنسلا ىف نط نويلم 5,4 ىلا جاتنالا ةردقب

 ىف نط نويلم 0,9 جاتنا نم نانكمي امهيلا راشملا
 لامعتسال حستت ةشرولا نأ مولعمو . ( ةئنسلا

 اهنا ةلفردلا عن امصم امأ « نط 72 ةلويحب تالوحم

 ٠ مخافلا نرفلا ىف بلصلا
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 ةئنخس حئافص لكش ىف نخاسلا ىلع بلصلا ىقلتت
 نخاسلا لع ةلفردلل ةشرو ءاشنا ررقملا نمو

 : نمضتت

 حئافصلا بلجو ديربتل نزاخهم

 حئافصلا نيخست ةداعال نينرق ل

 وأ ىرقملا حيفصلا ريفوتلا ء ريغصتلل ةلآ

 ,ىرخآا ةلكاي لصتيب لصاوتم فصن راطق ةيذمخل
 . ةفافل



 ةعانصلل ةاون ربتعي بلصلاو ديدحلل راجحلا بكرم نا

 هب موقت ىذلا رودلا سفنب موقت نأ اهيلع ىتلا ةيندعملا
 . ىعانصلا عاطقلا نم ز/وو لتخت ىتلا ةيلورتبلا ةعانصلا

 175 . ىليهرب بيج ىف بوذا بلصلا لق : ذالوفلا لمعم



 دق نوكت اننان اندالب ىف تارارجلا حمنص ررقث امدنع انئاد

 ,مدقتلا نسم انيعم ىوتسم تغلب دق اندالب. نأ ىلع اتهرب

 ةبساتمب ٠ 5970 ويلوي 57 ىف + نيدهوب ىراوه سيئرلا)

 ةتكيكن كيلا ةعاتمصلا

 نم ةقلح لكشي ميظعلا زاجنالا اذه نا د

 ةعانصلاو ةليقثلا ةعانصلا ءانب ىف ةريبك ةلسلس

 عنتص ىلع انمزعي « ملاعلل انهرب دقو , ةفيفخلا

 ةجرد تغلب دق اندالب نأ ىلع « اندالب ىف تاكرحملا

 . « مدقتلا نم ةظوحلم

 باكر م ا اذه ىف تارارحلا عنصن نآ انررق دقل »

 «... ةيعارزلا ةروثلا ققحن ىتح ( ةنيطنسق )

 (ةنيطلسق ىف ىكيئاكيملا بكرملل ىماسالا نجحلا عضو
 ىف ىكيتاكيملا < بكسسألا اهجتنيمس ابيونس كرحه 0
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 سيئرلا هاقلأ ىذلا باطخلا نم فطتقم )

 ىساسالا ربجحلا عضو ةبسائبب نيدموب ىراوهلا

 127 خيراتب ةنيطنسقب ةيكيناكيملا ةعانصلا بكرمل

 . ( 29720 ويلوي

 ىتلا ةيكيناكيملا تاءانبلل ةينطولا ةكرشلا نا

 3967 توأ 9 خيراتب رداصلا رمالا بجويب تثشنأ

 رئازجلا ىف ةيكيناكيملا ةعانصلا ةيقرتب ةفلكملا ىه
 . اعساو اجمانرب تددح ضرغلا اذهلو



 ( 1969 . 32967 ) يالثلا ططخملا راطا ىفق

 ىبف ةعانصلا عاطق ليوحت ىظحي نأ دبال ناك

 .جاد رايلم وصنب ردقت تارايثتساب اهعومجم

 ٠ 73 70 ةيعابرلا ةطخلا نم ءادتبا نكلو

 نا ء ةصاخ ةيائعب ةيكيناكيملا ةعانصلا تظحا

 ىلاوح غلبت اهل تصصخ ىتلا تارايثتسالا عوبجم

 ءىشنت نأ اهنأش نم دوهجلا هذهو .ج .د رييالم 3

 امك نآلا لبق ةدوجوم نكت ملل ةيكيناكيم ةعانص

 . ىربك ةيلماكت ةبسن اهل ددحت

 ترأ ىف تأشنا ىتلا ةيكيناكيملا تاءانبلل ةينطولا ةكرشلا نا

 دقو رثازجلا ىف ةيكيناكيملا ةعانصلا ريوطتب ةفلكم ,« 7
 ىف ةيكيئاكيم تابكرم : اعساو ا جمانرب لعفلاب تددح

 تاجردو « تاجارد) ةملاق ىف ٠ (تارارج  تاكرحم) ةنيطنسق
 ىفو (ةيندعملا كباسملاو ٠ هايملل فراصم) ةيدملا ىف .(ةيران

 . مةيعانص تانحاشر ةبيورلا
 ىذلا ءاترتس رارجت.

 ةب ىكيناكيملا بكرلا ىف
 . ايولس ةدحو 4.000 لدعيب

 ةكرشلا ظاشن ىلجت 2969 ةئس نم ءادتباو

 زاجنال دوقع ماربا ىف ةيكيناكيملا تاعانصلل ةيئطولا

 .٠ تابكرم مدع

 ( ةئيطئسق) تارارجو تاكرحم ب

 ( ةللاق ) ةيران تاجاردو تاحارد ب

 ( ةيدم ) فرصلا تاونقو كباسم -

 ( ةبيور ) ةيعانص تانحاش

3 

 / عيمصخ ىغايرلا ططخملا راطا ىف
 3 ةيكيناكبملا ةعانصلا عيراشم عومجمل .ةيرئازجلا

 ىسف' 2 تارازجلاو :تامرخملل ىكيلاكيملا بكرملا ؛ ةليطلمسق

 . هلالب ةلحرم



 ىلاوح اهفيلاكت غلبتس ىتلا :تازاجنالا هذهو

 720.000 ىلاوحل .فئاظو قلخت فوس .ج .د رايلم 5

 ىنآلا لودجلا نم ماقرالا هدمه جتتلتست و ٠ .صخش

 . ةيجحو ةتعيبطو جاتنالا ناكم ددحي ىذلا

 داسما

 8 ةفلك

 ىونبسلا جاتئالا لامعلا تارامثتسالا ناكملا

 .جاد نييالملاب

 لدار 60

 و 2,0 413 ةنيطئسق
 كرحم 0

 ةجارد 0

 ةيران ةجارد 30.000 660 100 ةسملاق

 ةريغص ناكرحم 00

 فرصلا تاونق نم نط 4.0009 0 235,4 ةيدملا
 رهزلا نم نط 0
 بلصلا نم نط 00

 تاخسضملا نم نط 0

 ةنحاش 4.5550 0 682 ةبيور

 هفيراصم نه نط 4000 ةيدللأ' ىف ىكيناكيملا بكرملا جتنيس

 ايونمس تاخضملا نم نط 2000و « ايونس هايملا

 تابكرملا دادعا ةيغب ةلجعتسم ةقيرطب ىنهملا نيوكتلا لصاوتب
 . ةيكينااكيملا



 ةسيسنلاب /80 و ءارمحلا تاجوتنملل ةبسنلاب 5 ا داودأ عا . م5
 . ىرخالا تاجوتنمنل 5 ١
 امس تمل

 ةكرشلا تئشنأ 2967 ريمسد 30 موي ىفو .٠

 نسم /95 ىلاوح ىطعت ىتلا ةيئانبلا داوملل ةينطولا 7965 ةنس اهطاشن ديعتست ءانبلا ةعانص تاآدب

 ىف ةكرشلا رود لثمتيو . ماعلا عاطقلا عوصجم ١١ ىتينازيم ىف تصصخ ىتلا تارامثتسالا عومجم نا
 ةدحو 30 مضت ىهو . ةيئانبلا داوملا ةعانصب ضوهنلا ىستلا تارامثتسالا عومجم ىواست 20669 و 8

 عيزوت ىلوتت ةيراجت ةلاكو 53 و رجاحم 6و ةيجاتلا ةدايزلا هذهو . ةيضاملا ةعبرالا تاونسلل تصصخ

 ٠ ىنطولا جاتنالا اذهل ةماعلا ةطلسلا اهيلوت ىتلا ةيمهالا ىدم ىلع لدت

 . ةيئاملالا ةسايسلل ةيسنلاب ىويحلا عاطقلا

 الا 1967 تاميمأت لبق كلتمت ةلودلا نكت ملو

 تاميمأت لبقو « ءائبلاو ةعانصلا طاشن فئاتسا 2965 ىف 5 ١ اتاذ :
 ةريسف تادحو عضب قف اهلثمت ةلودلا ةيكلم تناك , 6 ىوس جتنت ال ىتلا ايتاذ ةريسملا تادحولا ٍ ١ هنئا ال ىتلا ايتاذ ةريسملا هتا رضعب

 ناسف مويلا امأ . رجآلاو ديهرقلا اساسأ جتنت تناك ايناذ ناف مويلاو . ديمرقو رجآ نم ءارمحلا تاجوتنملا

 ./100 لثمي تنمسالا ىف وهف رطيسملا وه ماعلا عاطقلا بيصت تنمسالل ةبسنلاب 500 : دئاسلا وه ماعلا عاطقلا

 . ىرخالا تاجوتنملا ىف /80 و دومرقلاو رجآلا ىف “85و

 : (ةمصاعلا) وبيمح سارلا تنمسا عئصم



 تاودال ةينطولا تاكرشلا ءاشنا 2967 ريئنجد 30 موي دهش

 ىوثحتو . ماعلا عاطقلا تايجاح نم /93 ىلاوح ىطغت ىتلا ءانبلا

 قيوستلل ةلاكو 53و ةبرجح علاقم 6 و جاتنالل ةدحو 30 ىلع

 . ينطولا جاتنالا عزوت

 / هئانب ةلحره ىف (راجحلا بوئج) وطسافب تنمسالا عئصم
 يىذلاو تلمسالا نم نط 500.000 ب لوالا جاتنالا ردقي

 ىف ةهاهلا عناصللا ربكأ نه نوكيسو لبقتسملا ىف فءاضتيس
 ,ج .د نويلم 138 هل ةصصخلا ةيلاملا تادامتعالا غليتو ملاعلا

 . 1972 ىف ادبي جاتنالا
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 ةفعاضمب تنمسالا جاتنا ززعتيسس 2 ىغابرلا لططخملا لالخ

 ىذلا (ةيصاعلا برق) حاتفم بكرم ءاشنابو . (نارهو) ةنامز

 تنمسالل عنصم ءانب مثيس امك ايونس نط نويلع ةجاتنا غلبيس

 . ايونيس نط فلآ 200 ىلا 30 نهم جتني بودجلا ىف

 ٠ (نارهو) تنمسالل ةناهز عدصم



 ىسف ةيئائبلا داوملل ةينطولا ةكرشلا مهستو

 تنمسالل ةبسنلاب /100 ةسبسنب ىنطولا جاتنالا

 تاجوتنملل ةبسدلاب 85 ةيسنبو ةيلطملا تاعيبرتلاو
 . ءارمحلا تاجوتنملل ةبيسنلاب /30 و ةيتنمسالا

 . ةفلتخملا ةيديلقتلا تاسسؤملا هجتنت ىقابلاو
 ةسايسلا لاجم يف ءانبلا ةعانص ةيمصأ نا

 ةيجاتلا تاقاط ةماقا ىف ريكفتلا ىلا تدأ ةييئاسلالا
 فادهالا قيقحتل كلذو ريصقلا دمالا ىف ىربك

 . 2973 . 1970 ةيعاب رلا ةطخلا ىف اهيلع صوصنملا

 ىتلا تارامثتسالا مجح ىف ةيمهالا هذه لجتنتو

 عومجم نم /3,4 تغلب ثيح يضرغلا اذهل تصصخ
 تارايثتسالا نم /8 ىرخأ ةرابعب دأ تارامثتسالا

 . ىعانصلا عاطقلل ةصصخملا

 ةيمدتلا مهت ىتلا ءانبلا جمارب لطعتت ال ىتحو

 لالسخل تنمسالا نه نط نويلم ديروت مت ةيئطولا
 ىذبلا نزاوتلا لالتحا نأ امك . 2972 و 5 ىتنس

 1972 رخاوأ ىف لوزي فوسس بلطلا ةرثك نع بئرت
 , وتساغ » ىف دوجوملا تنمسسالا لمعم أدبي امدنع

 جاستنالا غلبيسو . جاتنالا ىف ( راجحلا بوئج )
 ىلوالا ةنسلل ةبسلاب (نط 500.000) ؛لمعملا اذهل ىلوالا
 بونج هئاقلا لمعم لا نوكيسو .دعب اميف هفعاضتيسو
 338 هتفلكت غلبتو ملاعلا ىف لماعملا ثدحأ نم راجحلا

 سد نويلم

 .هايملا ليوحتو ريهطت تاكبش تنمسالا نم بيبانأ

 . ءانبلا لاغشال ةنهارلا ةلاحلا
 ا 6 0
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 ةيعابرلا ةرتفلا ىف تنمسالا جاتنا دادزيسو

 برسقب « حاتفمو » نارهوب « ةراهز » لماعم لضفب

 . نط نويلم ىوتسلا هجاتنا غلبيس ىذلا ةمصاعلا

 جووارتي بونجلا ىف تنيسمالل رخآ لمعم ماقيس امك

 امك . (نط 200.000) ىلا (50) نم ىونسلا هجاتنا

 .ةيالو لك ىف ديمرقلاو رجآلا جاتنال ةدحو اضيأ ماقتس

 تماعانبصلا ةدابز
 م * .مغ 2

 هسا
 دهن

 ىسف اهنم دبال ةعانص ةقيفخلا ةعانصلا ربتعت

 اهتددح ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تارايتخالا راطا

 هتعفر دق 2965 هينوي 29 ةضافتنا نا . ةيروثلا ةطلسلا

 كلذو رئازجلا ليقتسم ىلع ميخي ناك ىذلا سابتلالا

 ةعانص ءاشن١ ىف لثمتملا حيحصلا رارقلا اهذاختاب

 ىذسلا لماشلا عينصتلا راطا يف ةيكالهتسالا د وملا

 هدهو . ةليقثلا تاعانصلا ةيقبسأ أدبه ىلع زكتري

 وأ لهاجت ىنعت ال جاتنالا لئاسول ةاطعملا ةيقبسالا

 لع لدت ىهف سكعلاب لب ةفيفخلا ةعانصلا لامعا

 . ةيكالهتسالا تاجوتنملا ةعانص معد

 ةيبلتلا وه ةيكارتشالل ىساسالا ىداصتقالا نوناقلا نا
 اذا وه ةفيفخ ةعانص ءاشئاو ؛ بعشلا .تايجاحل ةعساولا

 نكلو + لقتسم داصتقا رايتخا راطا ىف ةيعوضوم ةرورنف
 .ديتعي عينصتلل لماش طاشن عسوأ راطا ىف لخدي ءانبلا اذه

 ناديه ىف ٠ ةيمدتلا دوهجم ناو ةليقثلا تاعانصلا ةيولوأ ىلع

 كاعائنص ءاشنا : نيثيحان ىلا دتما دق , ةفيفخلا تاعانصلا

 تاعاتص ءاشناو « .ممتجمدل ةيساسالا تايجاطلا ةيبلت اهفده

 . ةيعارزلا لئاسولا ليوخت ىلع لمعلا اهفدع



 ةسيكا رتشالل ىساسالا ىداصتقالا نوناقلا نا

 ىلع ءانبو , ةديازنملا بعشلا تايجاح ةيبلت ىف لثمتي
 ةهجولا نم ةيرورض ةفيفخلا ةعانصلا ربتعت كلذ
 ءانب ىداصتقالا حرصلا ءانب ةهجو نمو ةيعوضوملا
 عسسوأ قاطن ىف جردني ءانبلا اذه نأ ريغ . القتسم

 ىتلا ةسيئطولا فورظلاو طورشلا ريفوت وهو الأ

 1 خلا « كياحلا » و « ةبالجلا ٠ منصك ةيديلقتلا

 ىف هيلا جاتحت ام ةيبلغأ دروتست رئازجلا تناكو

 . اسنرف نم لاجملا اذه

 ةيرئازجلا قوسلا تناك لالقتسالا دنعو

 ناكو 2 ةشمقالا نم عبرم ىتم نويلم 120 كلهتست

 عاسبشا نم نكمت ىتلا فورظلا قلخ انيلع امازل
 تا'دراولا ىلع طغضلا عبس كالهتسالا تاجاح

 . ةيلحملا ةلماعلا ديلا لامعتساو

 ةعاهلا ت'اشنملا قلخ ىلع ةلودلا تلمع اذكهو

 ىلع عجشتي ىتح صاخلا عاطقلل تايناكمالا ترفوو

 ص ريثكلا بلطتي أل ىذلا لاحملا اذه ىف رامثتسالا

 ددصلا اذهبو ةيجاتلا ةدحو لك ىف تارامثتسالا

 .ىزيتو نارهوو ناسملت ىف لزغلل ةدحو 379 أسئنتس

 نم ةردابمب ةئيطنسقو , ةركسبو « ةيادراغو / وزو

 نويلم 120 كلهتست ةيرئازجلا قوسلا تناك لالفتسالا نابا
 ةليفكلا طورشلا داجيا نم دبال ناكو . شامقلا نم عبره رته

 ضيفخت ىلع لمعلا تقولا سفن ىنو كالهتسالا اذه ةيبلتب
 . ةيلحللا ةلماعلا ديلا مادختساو تادراولا

 مدصل ةريغص ةدحو 279 تئشلأ , ةريخالا تاونسسلا لالخ
 , صاخلا عاطقلا نم ةردابيب دالبلا نم ندم ةدع ىف طيخلا

 تادامتعالا ثلث) ةماه ةيلمعلا هذه تناك ناو . اصخش 0

 , ةرددحم ثيقب ةردابملا كلت ناف ؛ (لالقتسالا ذنم ةصاخلا

 ةيدطولا ةكرسشلل اهناسشب لخدتت نال“ ةلودلا ىمعد ىذلا رمالا

 . جيسنلا ةعانسل

 ىقبيس الاو تاعانصلا هذه رييستو ةرادا ىلع دعاست'

 تاودالا بلجل جراخلا ىلع أفقوتم داصتقالا

 . ةفيفخلا تاعانصلا رييستل ةمزاللا تازيهجتلاو

 ضوهنلا ليبس ىسف تلذب ىتلا دوهجلا نا
 . نيضرغ ىلا ىمرت تناك ةفيفخلا تاعانصلاب

 تايجاح ةيبلت ىلا ةيمارلا تاعانصلا ءاسنا

 ل نكس ب ةيذحأ 7 سبالم : ةيساسالا عبتجملا

 .- ديمس ب قيقد

 ليسيوحت اهلهم ضرسلا تاعانص ءايشنا د

 .خلا ب نيجع - ريبصتلا لماعم :.ةيعارزلا تاجوتنملا

 تمئ_ئاعاشبلبص

 جيب سلا
 ريغ لالقتسالا لبق ةشمقالا جاتنا ناك دقل

 تاسجوتئملل تاشرولا ضعب ىلع اروصقمو روطتم

 ١ جيسللل منخا نب عارذ علصم



 'جييسنلا جاتنا ةدايز نم نكمت 6 اهزاجنا مت تادخو سيخ نأ

 هذسع تقلب يىثالثلا ططخملا لالخو , عيرم رتم نويلم 56 ب

 دزو ىزن عئاصم حيسوتب كلذو + مبرم رتم نويلم 95“ ةدايز#
 عاطقلا ىف ءارجالا ددع ملب +969 ىفو ةنتابو (مدخ نب عارذ)
 , الماع 6وم6 هدحو ماعلا

 ىبق تادحولا هذه لغشتسو . صاخلا عاطقلا

 ٠ صخش 5470 اهعومجم
 تيقب اهناف ةصاخلا ةردابملا ةيمهأ مغر نكل

 ال اهنأاف , ةديدع تناك امهم + تادحولاف , ةدودحم 184

 فعضل ماهلا كالهتسالا .تاجاح عابشأ عيطتست

 اهتحاسم
 * 2064 ذنع 2 لخدتت نأ ةلودلا ىلع ناكو

 حتفب ةيعانصلا تازاجنالل ةينطولا ةكرشلا تماقف

 ىلا اهلك تدنسأ ميراشم ةسمخ زاجنال ةشقانم

 . جيسنلا ةعانصل ةينطولا ةكرشلا

 2مم 5 ةماركلا

 2م م 33,6 تاليلت داو

 2م م 0 ةنتاب

 2مم
 2م م 29,5 ةذخ نب عارذ

 لماع 25

 لماع 2

 لماع .7

 لماع 5

 لماع



 ءحبرم رتم نويلم 56 ب ردقي ىلامجا جاننا ىأ

 دعب 2م م90 ىلا ددعلا اذهب لقتنا ىثالثلا :ططخملانكل

 , ةنتابو (وزو ىزين) ةدخ نب عارذ تادحو عيمسوت

 ىمومعلا عاطقلا ىف لامعلا ددع ناك 5969 ةنس ىفو

 , ابي رقت 6.500 غلبي هدحو

 وحنلا اذه ىلع ةيجاتنالا تادحولا عيزوت نا

 نزاوتلا مدع ةجلاعمب ةطلسلا مامتعا عم بواجتي ناك

 اذمهو « ىفارغج زيكرت لك نع زجني, ىذلا ىوهجلا

 ناك ىراجتلا دودرملل افلاخم نوكي دق ىذلا رايتخالا

 ةاواسملا ىلع دمتعي ىرئازجلا داصتقالا نال , ايرورض

 . بسحقف يداصتقالا ومنلا ىلع ال , ةيعامتجالا

 ىئالثلا ططخملا بقع ىعاب رلا ططخملا هاج دقو

 ءاشناب ةصاخو + ةدوجوملا ةيجاتنالا ةردقلا معدل

 هيف لاغشالا هتأدب ىذلا ,٠ ترايتب .فاوصالا عئصم

 نم صيقتتلا ىف ةنغرلل بيجتسي جاننالا تادحو عيزوت نا ل تسسأ نا . 1974 ماع ىف ىهتنتل 2970 ةنن

 ىلسعع دمتعي ىنطولا داصتقالا نأ كلذ , ىوهجلا نزاوتلا مدع 1 8 0 5

 . ىداصتقالا وسنلا ىلع طقف سيلو ةيعامتجالا ةلادعلا سسأ نكميس ايجيردت اهديدجتو ةديشر ةروصب ةزهجالا

 ىف « .جاتنا مجح عسون ىذلا , جينسنلل هدخ نب عارذ عنصم 2م نويلم 509 ىلا لاقتنالا نم جاتنالا

 ,' ىربكلا لئابقلا ةيالول' صاخلا جمان ربلا داطا

- 1 
 عمهنصم ىوس لالقتسالا لبق كانه نكي مل عار احا“

 نط 2.500 جتني (نارهوز ةيرمعلاب ةغابدلل دحاو | 5 ١

 نال ةفيعض تناك دالبلا تاجايتحاف . رقبلا دلج نم .٠

 تناكو , ةمدعنم نوكت نأ تداك ةيذحالا ةعانص فلتخي امهنم لك نيعرف دلجلا عاطق مضي

 1 . اسلرف ىف عابت نارهو حنصم تاجتنم اسيهنيب طبرت نكلو ىوتسملا ثيح نم رخآلا نع
 ثيثاتلا ةعانص تفرع لالقتسالا دعب نكل عئاصمو ةيذحالا مناصم : لخادنملا جاتلالا تاقالع

 تناك ىرخأ ةهج نمو , اربثعم اروطت ةيدذحالاو , ةغابدلا

 ريغ ةيكالهتسالا تادراولا نم ضيفختلا ةرورض

 ٠ كالهتسالا بلط ءاضرا نود تلاح دق ةيسيئرلا

 لوالا عسنصملا ءانب , 2965 ذنم , ررقت كلذل

 ىف هزاجنا يت ىذلا : (رئازجلا) ةبيورلا ىف ةغابدلل

 نط 25.000 عنصملا اذه جاتنا غلبيو . 1966 ةئنس

 . . لماع 264 لغشيو (منغلا دولج ةجلاعم)

 ططخملا راطاىف دوهجملا اذه ةلصاوم ررفت دقو

 ,عسنصملا ءىشناف . رخآ ىوتسم ىلع نكلو ىئالثلا
 ةجلاعملل عستي ىذلا « لجيج ىف ةفايدلل ىناثلا

 . منغلا دولج نه نط 00

 , ةلودلل عباتلا عاطقلا ناك 6و ب ىفو

 اعاطق ةفابدلل ةيئطولا ةكرشلا هبلع فرشت ىذلا

 ةسسؤم 153 بناج ىلا لماع 5396 لغشي ايسيئر اماه

 . طقف لماع 223 اهعومجم ىف لغشت ةريغص
 ىف دجوي ٍةغابدلل دحاو عنصم' ادجوي ناك لالقتسالا لبق

 185 ٠ دولجلا نم انط 2500 جتني « (نارهو) ةيرماعلا
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 كمطخملا ديفنت عم معدتت اهدجن ةزيملا هدهو
 ةيجاتنا تادحو ثالث ميسوت ررقت هنا ثيح ,ىعاب رلا

 , ةهج نم 2972 ىلا 2970 نم « اهصاصتخا عيسوتو
 ةصاخلا جماربلا راطأ ىف نيتديدج نيندحو ءاشناو
 هولج نم ةئسلا ىف نط 2.000 ةجلاعم) ةئئاب ىف

 دولجلا نم نط 2.000 ةجلاعم) وزو ىزيت ىفو (زعاملا
 . (ةيعانطصالا

 اروطنا ةيدحالاو ةيلزنملا ثاالا ةعاننم قرع لالقتسالا ذعب

 نم تادراولا ظيفخت ةرورض ناف ىرخأ ةيحا نمو ؛ اربتعم

 ةبفاكلا. ةيبلتلا دجي ال بلطلا لعجت ةيساسالا كالهتسالا داوم

 مستو (ةمصاعلا) ةيبورلا ىف ءىقنأ ةغايدلل عنصم لوأو
 عنصم ءىشنأو 2 دولجلا .نم نط فلأ 25 جتني 2966 ,ىق هزاجنا

 دولج نم نط .8.000 ليوحتلل همجح غلبي لجتج ىف ةغيدلل نان
 تادصحو' ةثالن عيزوت متي ىعابرلا ططخملا راطا ىفو , رقبلا

 رأطا يف ن درخآ نيندحو ءاشنا ررقت ىرخأ ةيحان نمد , جاتنالل

 دلجا نم ايونس نط 2000) ةنتاب ةيالول نييصاخلا نيجمانّرتلا
 . (مرادنسلا نم نط 2096)'وزو زنا ةيالوو (زملل
 . ةيبورلا ىف ليوحتلل عنصم



 ءاشنا ررقت , ىئاهنلا كالهتسالا ىوتسم ىلعو

 جاتنال قباسلا «كاريتلا» عنصم ىلا فاضت ةتاخس

 تاجتنملا نم اهريغو بئاقحلاو ةيدلجلا سبالملا

 . ةيدلجلا
#3 # 

 نوكت نأ تداك ىتلا ةيذحالا ةعانص امأ

 اظوحلم اومن تفرع اهنأف لالقتسالا لبق ةمدعلم

 ىتلا ةعانصلا هذ تناك خييراتلا اذه لبقو

 ةسسؤم 117 مضت كاذنآصصاخلا عاطقلا اهيلعرطيسي

 لغشت ةدحاو ةسسؤم اهنيب نم) لماع 4572 لغشتو
 ةيجاتنالا تادحولا هذه تناكو . (2000 نه رثكأ

 (تادحولا نم /50) ةمصاعلا رئازجلا لوح ةزكرم
 . ةئيطنسقو نارهوو

 جاتنالا تادحول لضفأ عيزوت ىلا لوصوللو

 تادسحو سيخ ءاشلا ررقت ىنطولا بارتلا ربع

 ىلا اهلك تدنسأ . ىثالثلا ططخملا راطا ىف ةيجاتنا

 ىف ةدوجوم ىهو . ةيذحالا ةعانصل ةيئطولا ةكرشلا

 سلدو ؛ ركسعم ؛ سابعلب قديبس , ةسبت , فيطس
 . (لافطالا ةيذحا)

 دوهجم لذب ررقت ىعابرلا ططخملا راطأ ىفو
 , عرفلا اذه ىف رييستلاو جاتنالا ماكحا لجأ نما

 لاسقتنا ىلع كططخملا صني 2 تارارقلا هذهبو

 نويلم 39 ىلا 2969 ةنس ىف ءاذح نيبالم 8 نم جاتنالا

 تارداصلا ةيوقت نكمي اذكعو . 2973 ماع ىف , ءاذح

 كاحتالاو ايلعلا اطلوق وحن 2967 ماع ىف تأدب ىتلا

 . يتايفوسلا

 ةتيتانكئا تاعاتنملصلا

 ىلا ىعاتصلا عرفلا اذه ىلع ةلودلا رطيست

 مهنم 54200 نأ دحجلن 2 23.300 نيب نمف . نيبك دح

 لبياقم كلذو , /62 ةبسسن يأ ةلودلا عاطقل نيعب أت

 مه لامعلا ىقابو + 7/35 ىا صاخلا عاطقلا ىف 2

 . ايتاذ ةريسملا تاسسؤملا نم

 ةطلسلا. صرح هيلمب ةلودلا عاطق معد نا

 ةيكالهتسالا ريمامجلا تايجاح ةيبلت ىلع ةيروثلا
 ةردايم نا . ىعانصلاو ىعارزلا لماكتلا قيقحت ىلعو

 حابرالا ىلع ءىش لك لبق صرحت ىتلا صاخلا عاطقلا
 ىف لثمتملا ىعامتجالا فدهلاو بيجتست نأ نكي ال

 . نيهامجلا تايجاح ةيبلت

 لالقتسالا لبق مدعتم

 هيلع رطيسب عرفلا اذه ناك ىضاملا ىفف , اظوحلم اومن فرع دق
 راطا ىفو « (ةسسسؤم 257) ةعساو ةرطيس صاخلا عاطقلا

 ةكرشلل ةعبات ةيجاتنا تادحو سمخل ءابشنا ررقت ىئالثلا ططخملا

 قديس , هسبت « فيطس ىلع ةعزوم ؛ ةيذحالا ةعانصل ةينطولا

 نأ' ىعابرلا ططخملا ردقيؤ « لجيجو , ركسعم ؛ سابعلب
 نويلم 39 ىلا 2969 ىف ةبذحالا نم نييالم 8 نع جاتنالا عفنري

 . 2973 ىف

 , سايعلب ىديس ىف ةيرلحالا عاصم

 ةلودلا تادحو نأ ظحالن نأ لهسلا نمو

 /38,3 : ىنطولا بارسلا ربع امكحم اعيزوت ةعزوم

 ةقطنمب /38,8 و ةيسصاعلا ةقطنمب ةدوجوم اهنم

 . ةنيطنسق ةقطنمب 22,8 و نارهو

 ادع ىف ةلودلا دوهج ىدم كردن نأ نكميو

 هذصه عورف نم عرف لك ليلحت لالش نم لاجملا

 . تاعانصلا

 ديماسلا داوهو نيحاطلا عرف
 ىفف . دئاسلا عاطقلا وه ىنطولا عاطقلا نا

 ,سكسكلاو نيجعلا لماعمو نحاطملا تملظن 5964 ةئس

 157 ةدوجوملا لماعملا عمجت) ةيعدم تاسسؤم لكش ىف
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 ةيوهج تادحو ىف تعمج مث (ةدحاولا ةئيدملاب

 ةسسؤم ىق اهلك تجمدأ 19666 ةنس ىف اريخآو

 ددسيمسلا لماعمل ةينطولا ةكرشلا ىهو الأ ةدحوم

 . ىسكسكلاو نيجعلاو

 داتعلا ديدجت تررقف ةيثالثلا ةطخلا تءاجو

 1969 ةئسس ىفو . ةديدج تادحو قلخو ةزهجالاو
 قنييقدلا نم نسط 800.000 ىنطولا جاتنالا لب
 . ديمسلاو

 نمض ةيثالثلا ةطخلا عب راشم تحمدأ دقلو

 اذه طيطخت راطا ىف كلذو ةيعابرلا ةطخلا عيراشم

 . هديدجتو هعيسوتو عرغلا

 زاجنا ىهتني ةيعابرلا ةطخلا ةياهن ىفو
 : ةينآلا عي راسملا

 :افيطسي رخآو ةديلبلا ىف ديمسلل لمعم

 ةنتاب نم لك ىف ديمس لمعمو ةثوحاط .

 ةريوبد

 سابعلب ىديسو مانصالا نم لك ىف ةنوحاط

 (نارعو) ةيئاسلاب نيجع عئصم.
 نط 12.150.000 جاتنالا مجح خلبي ذئدنعو

 ضسمسدلا داوم ا عف

 . ىع ةصاخ لماعم 5 ميمأت 2964 ةئسس ىق من

 ةمصاعلاب «ىفيلنا». و «رويسول» ء ىلازمتا

 ةبانعو نارهوب «ويسرك»
 ةياجبب «نايسدو

 ةينطولا ةكرشلا ىلا ةسمخلا لماعملاب دهعو

 ىلا دعب اميف اهطاشن دتما ىتلا ةمسدلا داوملل

 نسيضفب ةينطولا ةكرشلا تثنكمتو . نوباصلا عنص
 ريبك مسق ديدجتو اهتادحو ميظنت نه ةيثالثلا ةطخلا
 . اهجاعنا لئاسسو نم

 (72.400) تيزلا جاتنا خمسللب 2969 ةنس ىفو

 ىنطولا كالهتسالا تايجاح ىطعي جاتنا وعو نط

 كالهتسالا ىطغت اهناف نوباصلا ةعانصب قلعتي اميقو

 ومو صاخلا عاطقلا هجتني ام“ىلا ةفاضالاب ىنطولا

 . ةيلقأ

 دسيدجت ةيعابرلا ةرتعلا لالخ لصاوتيسو

 لصاوتتسس امك 3972 ةنسس ةياهل لبق كلذو داتعلا
 . تادحولا ميظنت ةداعا ةيليع



 رسكسلا نيركتل منصم ءاشناب 2965 ىف أدب ركسلا جاتنا

 ىئالثلا ططخملا نكم دقو . (مانصالا) سيمخلا ىف ىردتسقملا
 نم نط 20.000 خلبي هجاتنا مجح حبصأو عنصملا عيمسرت نه

 20.000 ) ةملاق ىف ةديدج ةدحو اشنتسو , قيقدلا ركسلا

 . (نط 80.000) مئاغتسم ىف ىرخأو (نط
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 يك سلا عرش

 مسلو لالقتسالا لبق امدعنم عرفلا اذه ناك
 ءانب عم 5965 ةنسس ىف الا ركسلا جاتنا ةيلمع آدبت

 دوجوملاو ردنمششلا نم جرختسملا ركسلا ريركت لمعم
 اهطايشن ةدحولا هذه تأدبو . (مانصالا) سيمخلاب

 . 1966 توأ رهش ىف

 لسمعم عيسوت ىلع ةيثالثلا ةطخلا تدعاسو

 ةيجاتنالا هتقاط تغلب ثيح زيكركتلاو ريركتلا

 ءايشنلا ىلع ةيثالثلا ةطخلا تصن امك 2 نط 0

 عسفترا دق تاريصللا فلتخمو هكاوفلا ريصع جاننآ نأ ...

 فلأ 32 ىلا مث 2968 ىف نط 20.000 ىلا 5966 ىف نط 3500 نه

 عساو لمعي مايقلا ىعابرلا ططخملا ررقيو « 3969 ىف نط
 تادحو عبرأ ءاشناو ةيئاقلا تادحولا ريوطت ىلا فدهي ادج

 قيوست حمست نأ بجي ةديدجلا ماجحالا نأ امك . ةديدج

 .(لوقبلا اصوصخ) ىعارزلا جاتنالا نم ضئافلا جاتنالا عومجم
 . (ةمصاعلا) كيرفوب ىف هكاوفلا ريصعل ةدحو
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 ةدسصصحو نم ةقاط رثكأ ةملاق ةئيدمب ةديدج ةدحو
 + نسما

 200.000 نع لقي ال ىنطولا كالهتسالا نأ امبو

 جاتنال ةديدج تادحو ءاشنا نيعت هناف ةئسلا ىف نط

 ءاشنا ىلع ةيعابرلا ةطخلا تصن اذكهو . ركسشلا

 80.000 ىونسلا اهجاتنا غلبي مئاغتسم ةنيدمب ةدحو

 عضم ءاشنا ىلع ىرخأ ةهج نم تصن امك . نط
 هجاتلا غلبيس ةملاق ةنيدمب ريركتلاو ركسلا جاتنال

 نسم نط 50.000 و ردنمسشلا ركس نم نط 0
 . نمحملا ركسلا



 لضفح ل ماعم ءيف

 ةيحالفلاتاجوتنم ا

 ةينطولا ةكرشلا ىلا 2966 ةنس ىف دهع

 فاضتو . اهباحصأ اهلمحأ تادحو عبسب ريبصتلل

 ةدوجوم قاطنلا ةعساو ىرخأ ةدحو تادحولا هذمم ىلا

 (صاخللاو ماعلا) ىئطولا جاتنالا دعاس امم . مانصالاب

 جاقنا ناك نأ دعيف . ىريبك ةوطخ وطخي نأ ىلع

 3.500 نع ديزي ال ةفلتخملا تاربصملاو هكاوفلا ريصع

 20.000 ىلا 2968 ةئس ىف مفترا 2966 ةنس ىف نط

 . 5969 ةنسم ىف نط 32.000 ىلاو نط
 . ةيجراخلا قاوسالا ىرخأ ةهج نم تعسوتو

 داحتالاو ايناملا ىف قاوسأ تحتف اسن رف ىلع ةدايزف

 . رجملاو ىتايفوسلا
 ىقلتل عستت مل ةدوجوملا لئاسولا نأ ريمغ

 عيسوت ىلع ةيعابرلا ةطخلا هتسصن اذهل وىحالفلا جاتنالا

 ةديدج تادحو 4 ءاشناو ةمئاقلا تادحولا ديدجتو

 قيوست ىف لثمتي ةديدجلا تادحولا رود ناكو

 ىسفز ضماوحلا ةصاخو ىحالفلا جاتنالا نم ضئافلا

 قاوسالا نم ديزملا بسكل كلذو لئاسولا داصتقا

 . ةيجراخلا

 ىتلا رئازجلا نا ةراشالا ليبس ىلع ركذنو

 ةجلاعمل ةدحو اهل نكت مل رومتلا ىجتنم ربكأ نم دعت
 ىف ةمئاق تناك تادحولا هذه لثمف اهظفحو رومتلا

 ءاسشنا ىلع ةيئالثلا ةئطخلا تصن دقلو , اًيليسرم

 قسيرط ىف ىحع وأ اهئانب نم ىهتنا دق تادحو 7
 هده ددع تعرف ةيعابرلا ةطخلا تءاجو , ءاهنالا

 ىلا تادحولا هذه ةراداب دهع دقو . 56 ىلا تادحولا

 . رضخلاو ةكاوفلل ىئطولا ناويدلا
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 .ةيرئازجلا ةروثلا حاتفم ىه ةيفاقثلا ةروثلا نا

 نيب ىرورضلا ىوتحملا ققحتي اهيفو اهتطساوب ذا

 ةيبنتلاو شاعتنالا قيرط نع  ةيداملا ةيمئتلا
 . دحاو للعأ لثم حلاصلو « ةيحورلا

 اذا الا الماك نوكي ال ىقيقح لالقتسا لك نا

 رئازجلا دوعت نأو . بعسلا حورو نطولا يضرأ ررح

 نوكي نأ دبال ؛ ىفكي ال اذه ناف نيبرئازحلا ىلا

 مذهو نييرئازج اوقبي نأو مهسفلأ مه نويرئازجلا
 ثرال ءافولا نيب ةقيمع ةقالع ةجيتن ىمحه ةلاصالا

 ىلع حتفتلاو ةيساسأ ميق نم هيلع ىوتحي امد ىضاملا

 . ستسم روطت ىف وه ملاع تابلطتم
 نود ىأ « ةروث نود ةيفاقث ةرولثل دوجو ال »

 -.. ىعامتجالاو ىداصتقالا ماظنلل لوحت

 عممتجم نومدف ديدج ناسنا نيروكت نم دبال
 <... كيدح

 ةليسولا اهنكلو : يضاملاب ةمطبارلا طقف تسيل « رئازسملا ين ةيبرعلا ةغللا نإ
 + ميلعت ) ةينطرلا تاطاشنلا نيدايم عسيمج يفو . ريهامجلاب لاصتالل ةديحولا

 ىلإ فدهت « تقبطو تاءارجإ تذختا ( ةلادع ؛ ةيمومع تاسسؤم ؛ ةرادإ

 ةينطولا ةغللا تأدبو . ةراضحو لمع ةفلك ةينطولا ةمغللا ةيلاعنو ةمارك عاجرإ
 . اهب بلاطي اسود يرئازجلا بعشلا أسفي مل يتلا ةناكملا - ًايجيردت  عجرتست

 ىميهاربالا بلاط دسمحا روتكدلا

 ةفاقثلاو مالعالا ريزو

 نأب ركذتن نأ نسم .دبال : رئازجلا ةيصخش ديكاتل
 . ةيصخشلا هذهل ىدام رصنع ىه ةغللا

 سرعتتلا

 بلقلا هالمأ ىذلا , رئازجلل لوالا رايتخالا نا

 اهتناكم ةيبرعلا ةغللا ءاطعا ناك ٠ عقاولا تابلطتمو

 طسقق تسيل « رئازجلا ىف ةيبرعلا ةغللا نا
 لاصتالا ةليسو امضيأ ىمحح امئاو ىضاملا عم ةطبارلا

 . ريهامجلاب
 : ميلعتلا ) ىنطولا طاشنلا نيدايم عيمج ىفو

 تذختا . (ةلادعلا , ةيمومعلا تاسسؤملا , ةرادالا

 ةيبرعلا ةغللا عجرئست نأ ىلا فدهت تاءارجا تقبطو

 ةغللا ناو . ةراضحو لمع ةفلك اهتيلاعفو اهتمارك
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 مال ىتلا اهتناكم ايجيردت نآلا عجرتمست ةيبرعلا

 . امئاد اهب ةبلاطملا نع ىرئازجلا بعشلا فكي

 ميلعتلل ىجيردتلا بيرعتلا تاءارجا نيب نمو
 : ةيلاتلا ءايشالا ركذن نأ اندكمي

 نم نييلوالا نيتنسلل لسماكلا بيرعتلا
 . ىئادتبالا ميلعتلا

 ةدغللاب ميلعتلا نم تاعاس رسشع لاخدا

 ةرود نم ةعباسلا ىلا ةفلاثلا ةنسلا نم ةيبرعلا

 ىف باسحلا بيرعت اهيلا فاضي ىئادتبالا ميلعتلا

 . 2970 2969 مسسوه نم ءادتبا ةئلاثلا ةنسلا

 ةيندملا فراعملاو , قالخالا ةدام بيرعت

 . ةيفارغجلاو عيراتلاو
 . الماك ابيرعت ةبرعم دهاعم 5 ءاشنا

 عسيمج ىف ةيبرعلاب ىرايجا ناجتما ةماقا

 , . ةينطولا ةيبرثلا تاناحتما

 بيرعتلا : ركذن نأ انتكمي ميلعتلا يف يجيرددلا بيرعتلا تاءارجإ نيب نم

 ةيبرتلاو + قالختألا داوم بيرعت ؛ يئادتبالا ميلعتلا نه نييلوألا نيتنسال لماكلا

 ناحتما ءارجإ . اهلك ةسبرعم دهاعم ةسخ ءاشنإ ؛ ةيفارغجلاو يراتلاو « ةيندملا

 ميلعت تاداهش ءاعفإ + ةينطولا ةيبرتلا تاناحتما عيمج يف ةيبرعلا ةغللاب يرابجإ

 سئاسيل ؛ ةييرعلاب بادآ سناسيل « ةيبرع ايرولاكب « ةيلهألا ؟ ةيبرعلا ةغللاب
 . ةييبرعلاب قوقحو خيرات

 ( ةمصاعلا ) نونكع ينب يف ةيبرتا يجولونكت دهعم

 ةينطولا ةسفللاب ميلعتلل .تاداهش ءاشنا

 ,ةيب رعلاب بادأ سناسل « ةيبرعلاب ايرولكابلا ؛ ةيلعالا
 ةغللاب قوقحلا ىف سئاسلو 2 غيراتلا ىف سناسل

 . ةيبرعلا

 روطت دق , ىساسالا رابتخالا , بيرعتلا نا

 ىئادتبالا ميلعتلا ىف تاوئس رشع ذنم صوصخلاب

 ىلاعلا ميلعتلا لمشي نأ اذا هيلع ناكو :؛ ىوناثلاو

 نأ امب , باسحلا , ةفسلفلا , ةيفارغجلا , خيراتلا

 نأ ةعماجلا ىلع امزال ناك ةيبرعلاب ملعت اهلك هذه

 خيراتلاو «, ةيفارغجلاو خيراتلا ىف ةذناسالا رفوت

 , ةينطولا ةغللاب ميلعتلاب نيليفكلا ... خلا ةفسلفلاو

 ةيعامجلا ةبغرلل اقبط اذهو ب. ىرخأ ةيحان نمو
 اسم اريثك نييبرع ريكفتو خيرات رارقا ةداعا ىف

 ىلع نويرئازج نوثاحب بكني نأ دبال ناك  لمحهأ

 ةعماجلا تحئتفا ذا ائيدشف ائيشو . ةليصالا صوصنلا

 لالقتسالا ةيادب ذنم ذأ : ةيبرعلا ةغلل اهباوبأ

 دقف 2 بادآلا وأ قوقحلاب اقلعتم رمالا ناك ءاوس

 حالصا لالخو , مث ؛ جودزملا سناسيللا ماظن ميقأ

 ء 1972 5971 مسوم ةيادب ىف ررقملا ىلاعلا ميلعتلا

 : تاءارجإ ةدع تذخلا



 تاداهش ميمج تحبصأ بادآلا ةيلك ىفف

 دق ىميلعتلا ىف اهبحاص صصختي ىتلا سناسللا
 عرسف اشنأ ؛ قوقحلا ةيلك ىف ةبرعم اهلك تحبصأ
 ميلعتلا حيصأ ىذلا ةءافكلا ةداهش ريضحتل برعم

 تئشنأ امك ؛ ائيشف ائيش لوزي ةيبنجالا ةغللاب هيف

 , لوقحلا ىف ةبرعملا تاساردلل ناتنثا ناتداهش

 عيسوت ىلع لمعت ىتلاو تاءارجالا هذه ىلا ةفاضالابو

 , ىرخأ تاءارجا تذخنا ٠ ميلعتلا ىف برعملا عاطقلا

 | نأ نم ةيبنجالا ةغللاب تاساردلا ةبلط نكمت

 للاتلابو ؛ ىداعلا مهميلعت لالخ 2, ةعاس 300 ارقلتي

 كسلذب نوحبصي ةيبرعلا ةغللاب انيوكت نوقلتي
 اهلامعتسال ةيئنطولا ةغللا ىلع ةيفاك ةرطيس نيرطيسم

 , ةينهملا مهتايح ىف

 ريب نأ نكمي ميلعتلا ىف بيرعتلا روطتو
 ةسيرعلا ةغللاب نيملعملا ددع نيب انراق ام اذا

 ةرود ىف ةقالعلاف , ةيسنرفلا ةغللاب نيملعملاو

 حلاصل 2970 2 3969 ىف , تناك ىئادتبالا ميلعتلا

 39.554 لباقم 25.283 مهددع غلب نيذلا نيبرعملا

 هذه ناف وتج 20 مسوع ىفو . نيسن رفملا نم

 ةفالاب فيرعتلا يف ةلاعف ةكراذم نويزفلتلاو ةعاذالاو رشنلاو ةفاحصلا كراشت

 , ةيبرعلا

 ةغللاب ردصت تناك يتلا « رصنلا : ةيبرعلا ةغللاب ناثرداصلا ناتيمويلا ناتفيحصلا

 ةئيدصو 1972 يفناج حتاف ذدم ةينطرلا ةغللاب ردصت تحبصأ يتلاو « ةيسنرفلا

 . 1985 يف 4000 لباقم ةحسن 40.000 نآلا بحست يتلا ( بعشلا )

 باسحلاو ؛ ةقلفلاو ؛ ةيئارغجلاو
 ةذتاسأ ريفوت ىلع لمعتو دورت نأ

 . ةينطولا ةغللاب مهميلعت اوسرامي نأب نيريدج

 نيدموب يواوه سيئرملا
 . ةعند لوأ نم ةيبرعلاب قوقحلا يف نيجرختملا دمحال ةزئاج لسب

 ٠ يساسأ رايتخاك +

 ال ناكر ؛ ي

 يف ٠ تاونس رشع دنم  صوصخللاب روطت
 , خيراتلا نأ امير ؛ يلاعلا ميلعتلا لمشي نا
 ةعماجلل دب ال ناك : ةيبرعلا ةغللاب سردت

 . , , خلا ةفسلفلاو ؛ ةيفارخجلاو خيراتلا يف

 دق
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 ةيبرون ةد
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 نيرعملل ةبسنلاب 27.400 ىلا تعفترا دق ماقرالا

 . نيسنرفملل ةبسسنلاب 20.700 و
 ةذستاسالا ددع ناف ٠ ىوناثلا ميلعتلا ىفو

 ىسارك نسم لماكلا ددعلا سدس لشمي ةيبرعلاب
 . ةدوجوملا ةيذاتسالا

 حيشرت سرادم نأ اضيأ ةلفحالملاب ريدجو

 الا لبقت نيتنس ذنم , دعت مل ةقباسلا نيملعملا

 ىفو . ىلوالا ةنسلا ىونسم ىف نيب رعملا نيحشرتملا

 . اثيدح تئشنا ىتلا ةيبرتلل ةيجولونكتلا دهاعلا
 روسشنم ةطساوب ل ىطعت تحبصأ ةيولوالا ناف

 ىجودز» وأ نيبرعم ةذتاسأ نيوكتل ممعم ىرازو

 . ةغللا

 بعاضتي ىذلا برعملا كلسلل اذه نامضلوا

 نم ديفتست ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا ناف , رارمتساب

 . ىثادتبالا ميلعتلا نم سشتفم 98 لمع

 الو ايلاع سيل ضرعلا اذه ناف ةقيقحلا ىفو
 . اهئاهت

3 * * 

 فاضي ماهلا ىجوفاديبلا دوهجملا اذه ىلاو

 لعج ىلا ىمري ىمومعلا فيظولا ىوتسم ىلع دوهجم

 نيئاوقلاو راكفالا لقنو لمعلل ةليسو ةيبرعلا ةغللا
 رييست و عالطالاو لمعلا رثازجلا هتررقو .٠ مالعالاو

 . اهبعش لك اهمهفي ةغلب ةيرادالا نوؤشلا
 نم ةلسلس هتمسرو ثداحلا اذه هتمسج دقو

 موسرم رخآو ؛ ةيخيرات اهربتعن نأ اننكمي ميسارملا
 . اصوصخ صتني ىدلاو + 39/72 ساني 20 ىلا عجري

 نيفظوملل ةبسنلاب ةيبرعلا ةغللا ةفرعه نال..»

 تاءارجا نأ ام ةيرابجا تحبصأ دق مهمكح ىف نمو
 | ليربأ 26 ىف ثرؤلاو هلبق ىللا لثم موسرملا اذه
 نيعتمتملا صاخشالا لمس 92 - 68 ددع :تحت . 8
 تاسسؤملا ىسف نيلماعلا ةسيرئازجلا ةيسنجلاب
 . « ةيمومعلا

 راس عنصم لكو « ةسسؤم لكو ةداذو لك
 ,ةفاحصلاف ٠ نأسلا اذهب اسورد مظنو قيرطلا اذه ىف

 مسه ست نويزفلتلا اصوصخو ةعاذالاو , سشلاو

 الاثم ذخاتلو . ةيبرعلا ةغللاب فيرعتلا ىف ةيلاعفب
 تناك ىتلا , ىرئازجلا قرشلاب ءرصنلا» ةفيحص
 ةسفللاب ردصت تحبصأ ةيسنرفلا ةغللاب ردصت
 ةفيحصلا نأ امك . 1972 ريائي حاف ذنع ةيبرعلا
 40.000 بحست مويلا تحبصأ دق «بعشلا» ةيتطولا
 نم ىرئاؤزجلا نويزفلتلاو . 5969 ىف 0 لباقم ددع

 , رابكلل ةيبرعلاب اسورد ايموي عيذي هتايحان

 نادسسيع ىف ىدبث احوضو رثكالاإ ةجيتنلاو
 قبط 297: ربوتكال ةيئاضقلا ةنسلا ىفف ةلادعلا

 . ةيئامضقلا تاءارجالل لماكلا بيرعتلا

 نا ثيح ؛ ,ىزمر رهظم ءارجالا اذهل ناك دقل

 تاسصعفارملا نأ امك ةيبئجالا ةغللاب دعت مل ةلادعلا

 مصأ لواثتم ىف اريخأ تحبصأ ةيئاضقلا دوقعلاو

 ىلا فاضي « نويرئازجلا نونطاوملا مهو رمالاب نيينعملا
 .نيناوقلا مهأ ةرازج ايجيردت هرياسي بيرعتلا نأ اذه

 ضرتفي بيرعتلل ىساسالا بلطملا اذه ناو

 راطا ىف بيرعتلا اذه عضت نأ رثازجلا ىلع اصوصخ

 نم مهأ ىوتحملا ناف ناديملا اذعع ىفو . انتارايتخا

 بجي ذأ ؛ سيبعتلا درجم زواجتي وهف ؛ لكشلا
 ةيجولويدال ةقباطملا ميقلا نع ةيبرعلا ةغللاب ريبعتلا
 . ةيرئازجلا ةروثلا

 2 هلتلا نرهتفاشثملا_صيلخت

 ةفاقثلا صيلختو ىشامتت بيرعتلا ةسايس نا

 ذنم تمتها دق ةلقتسملا رشازجلا نا ؛ ةيعبتلا نع

 كلذو ةيبعشلا نم ميلعتلا صيلختب ةعرسو ةيادبلا

 تايوتسملا لك لمشت جماربلا تاحالصا نم ةلسلس

 ميلعتب كلذو 2 راكفالاو ةيعبتلا نم خيراتلا صيلخت

 رامعتسالا اهالما ىتلا بيذاكالاو ءاطخالا اقح مواقي

 رسستكأ فيرعتلاو ٠ ناهذالا ىف اهخيسرن لواحو

 .هلهاجت وأ , هريوزت وأ هراقتحا رامعتسالا لواح امب

 انفش هتك دج ةعو# كنق ميلعتلا ىوتحم نإ

 خيراتلا ميلعت ناف , ىلوالا ةلحرملا ىفف : ائيستف

 ايشامت رهص دق ء ةفسلفلاو بادآلاو ةيفارغجلاو

 ةيبرعلا ةراضحلا عمو ىرشبلاو ىداملا طسولا عم

 نم الدب .ةيرئازج ايرولكاب ءايششنا مث . ةيمالسالا

 ناف «2 ىرخآ ةيحان نمو 2 ةيسنارفلا ايرولكابلا
 . رلازجلا روطتو ايجيردت ىشامتت ةيرئازجلا ةعماجلا
 قسيبطتلا نيحح لخد ىذلا ىعماجلا حالصالا نأ امك

 دهجلا نم ةديدع تاوئسل ةحيتن وهل 2972 2975 ىف

 موسسلعلا جماربل لماكلا بي رعتلاو 0 ريبدتلاو

 مسسيلعت نأ امك . ةقيقح مويلا حبصأ ةيعامتجالا

 اياضق ةسارد مويلا لمشي ىسايسلا داصتقالا

 . ىكارثشالا رييستلا

 لب ثادحأ ميلعت دعب مل خيراتلا ميلعت نا

 تقولا سفن ىف ىطعيو ايملع الككش ذختي حبصأ
 كثادسحالا لكشت ىلا انميتجم روصطتل ةيولوالا

 رماوظلاب ةطوبرم تحيصأ هيضامل ةضيرعلا طوطخلا
 عامتجالا تاداهش نأ امك. ةرواجملا نادلبلل ةيخيراتلا

 حمست ةقيرطب ةمظنم تحبصأ دق سفنلا مسلعو



 . ىرئازجلا عمتجملا رييغتو ليوحت ىعناص نيوكتب
 ةيقيقحلا اهتناكم ذلخأت تأدب ةيبنجالا تاغللاو

 ملاعلا ىلع ةلقتسملا رئازجلا حتفتل ةلاعف ةليسو اهلعجب

 سناسيللا ةداهشل ديدجت نم مت امب كلذو ىجراخلا
 لمئاشم نأو . ةيبنجالا تاغللا سناسيل : ةديدجلا

 ةدسيدجلا جماربلا ىف ةحضاو ثتحبصأ دق ةيبنتلا

 حجحبصي ىتلا « ةيفارغجلا ىف سناسيل ةداهشل
 ىداصتقالا مدقتلل ١ نيينفلا اهيلع نولصحتملا

 تاداهش ىف اضيأ ودبي مامتعالا اذه سفنو

 ىوتحم نم ولخت ال ىتلا , ةيعامتجالا مولعلا

 لاجملا حتتفت ىتلا تاداهسشلا ىف كلذكو , يجولويدا

 . ىملعلا صلختلل
 عسساو ديدحتا اهل حبصأ ةسدنهلا ةداهشو

 اذاو . ىجولونكتلا ميلعتلل عيرس ريوطت ىلع لمعتل
 , ينقتلا مدقتلاو ةفرعملاو ملعلا ىلع لوقعلا حتف : ةيمألا حورج ىلع ءاضقلا . . . ل. اهاوتحم ىف ع بيجتست تاداهشلا هذه تناك

 اهريغو هذه لك « ةروثلا نولصاويس نيذلا دادعإو نيوكت : ينطولا قساتتلا زيزعت زاربا ىلع لمعي اهييظنت ناف ةيملاع ةيملع سييافمل
 نع لصفتت ال _ ةيرئازجلا ةرودلل - ةبسايسلا د 8 ةسايسلا هذه حاجنالو , رئازجلاب .ةصاخلا فادعالا

 تالصاوملل ةينطولا ةسردملا ناسك « ةيعبتلا نم ميلعتلا صيلخت ىلا فدهت ىتلا .

 ةيجوغاديبلا لئاسولا زيزعتو ةرآزج نم اضيأ دبال
 عومجم ناف اذكهو : ةيسردملا هبتكلا اصوصخو

 ميلعتلا ةيطإقميد ىئادتبالا ميلعتلاىف ةلمعتسملا ةيجوغاديبلا لئاسولا
 ريفوتل مويلا اذه ىتح ةلوذبملا تادوهجملا نا دهعملا فرط نم عزوتو دعت ىوناثلا ىف اهنم امسقو

 . ىجوغاديبلا ىنطولا

 مسسوملا يف ةعزوملا بتكلا عومجم نأ كاذ

 دق « « عيمجال ةسردملا ٠ ريفوت لجأ نم اذه انمويل تلذب يتلا تادرهجملا نإ ااتك 6.4وو.84م غلب دق 22975 - 0 ىساردلا

 يلاوح ةسردملا نك اش ا اح ةغللاب 2.983.849 و ةيبرعلا ةغللاب 217 اهنم

 ةيسنرفلا
 ىرئازج ىوتحم تاذ اهلك اباتك 5.952.823 نا

 د ىتادتبالا ميلعتلل ةصصخم 5.246.220 اهنم

 ىوتاتلا ميلعتلل 206503

 ىللعلا ةيحوتناو ةيط لقمدلا

 كمتلل ىقتلاو

 لهاجتلا ةسايس نم اليوط رئازجلا تناع دقل

 دعب دبال ناكو . لالتحالا ىوق اهتقبط ىنلا نايسدلاو

 ىلع راكفالا حشفو « ةيمالا حارج ديمضت نم لالقتسالا

 ىنطولا قسانتلا زيزعتو ؛ ىنقتلا مدقتلاو ةفرعملا

 نأ كاذ ةروقلا نولصاوي نيدلا دادماو نيوكتو
 ع ةنث ال ةيرئازجلا ةروثلل ةيسايسلا فادهالا

 . ةيمكلا ةدايزلا فادهأ



 اهنكلو « يئادتبالا ميلعتلا ميمعت ىلإ طقف فدهت ال ةيسردملا ةلادعلا قيقحت

 حسن ميلعتلا نم ةجرد ىصقأ غلببو مدقتي نأل يرئازج لفط لكل ةصرف اضيأ
 , هبهارمو هتايتاكمإو هكرادم اهب هل

 نارهو يف مسق

 لفط لكل ظرظحلا سفن ءاطعاب يضاقلا أدبملا هيف ققحتي يذلا تقولا سفن يف
 مدقت يف ريست ميلعتلل ىرشألا تايوتسملا ناف « ةفرعملا ىلإ الوصو يرئازج

 . ًالامرح رثكألا ةيبعشلا تاقبطلا ءانبأل رثكأن رثكأ اهحتفتب ١ ظوحلم

 كسارتمات يف مسق

 8 َّك 3 3
 رثكأ حتفت عم بنج ىلإ ابلج ريسي « يئادتبالا ميلعتات لوقعملا مئادلا روطتلا
 , ةيبرتلاو نيوكتلل انماظنل قرتفم ةباثمب وه يذلا يوناثلا ميلعتلل رثك أف

 ثاسملت يف دهعم

 ادم ىفو , اهرابث تطعأ دق « عيمجلل ةسردملا »
 مسسوملا ىفف ءاهسفل نع ماقرالا ثدحتت ناديملا
 دكت نأ رئازجلل ناك , 2922 و 29720 ىسردملا

 لباقم ةسردملا اولخد دق لافطالا نم نينويلم نأب
 . 35963 73962 ةنمس ىف 0

 ةقراسلا ةدامعلا تايئاصحا بسحو )

 نسيب رئازجلا لافطالا نم 305.200 ناف «٠ رئازجلل

 اولجس ذيمالتلا نم 700.000 لباقم سرادملا اولخد

 نسسم 2.500.000 نيب نه 739612 ريمقو لوأ ىف

 ,( ةساردلا نس ىف مه نيذلا « راغصلا نيملسملا »
 ىضاقلا أدبملا هيف نجني ,ىذلا تقولا سفن ىفف اذكهو

 ةيواستملا ظوظحلا سفن ىرئازج لفط لك حنمب
 امد#ت ميلعتلا تايوتسم ةيقب لصاوت , ةفرعملا كاردال
 تاقبطلا ءائبأ . لافطالل باوبالا اهحتفب الئافتم
 . انامرح رثكالا ةيبعشلا

 ىلا طقف فدهي ال ةيسردملا ةلادعلا قيقحت نا
 فدهي هنئكلو ةيئادتبالا هتلحرم ىف ميلعتلا ميمعت

 ىلا مدقتي نا ىرئازج لفط لبسك نيكمت ىلا اضيا
 ىتح هكرادمو هتايناكما هب هل حمست ىوتسم ىصقا
 . عمتجملا نمض ةقئاللا هتناكم ذدخأي

 ميلعتلل طوبضملاو رمتسملا روطتلا ناف اذكهو

 حستتفتب ايقطنمو تقولأ سفن ىف طتري ىئادتبالا
 انماظن قرتفم وه ىذلا ىوناثلا ميلعتلل رثكأف رثكأ

 ايلقع لكشي ىوناثلا ميلعتلا نا . ةيبرتلاو نيوكتلل



 جاتحيإ نيذلا لبقتسملا ىيدقت و تاراطال ةيقب ةبيرخأ

 . روطتملا انداصتق١ مهيلا

 ميلعتلا نولوازي نيذلا ذيمالتلا ددع مفئرا دقلو

 325.000 ىلا 2963 5962 ىف 51.014 نه ىوناثلا

 198.836 ناك ىذلا ددعلا نأ امك , 2972 1970 ىف

 نم رثكأ ىلع ربرت ةدايز هفرع دق 2970 2969 ىف

60 , 

 مضق رئازجلا ةعماج تناك 2, لالقتسالا ليبقو

 ددسم براقي ام وعو ؛ نييرثزجلا ةبلطلا نم 0

 مهميلعت نولوازي اوئاك نيذلا نييرئازجلا بابشلا
 نييرئازجلا ددع نأ امك . ةيبنجالا تاعماجا ىف ىلاعلا

 نسكي مل ىلاعلا ميلعتلا ىف ناد اهشلا ىلع نيلصاحلا

 ناسف 2972 رثوتكأ ىفو 2 تارشع عضب زواجتي

 تاعماجلا تايلك ىف اولجس دق ةيلطلا نم 8

 . سرادملا .تايربكو دعاعملا ىفو ثالثلا ةيرئازجلا

 ىلع نيلصاحلاو ةبلطلا ددع ةدايز نأ كشالو

 تاونسلا لالخ دادزيس تاعماجلا ىف تاداهشلا

 تاداهشلا ىلع نيلصاحلا ددعو ةبلطلا ددع دادزيس ةمداقلا تاونسلا لالعو

 يف بلاط فلأ 100 ددعلا اذه غلي نأ 1980 ةنس يف ردقي ذإ ؛ ةيعماجلا

 . يعماجلا ميلعتلا عورف فاقع

 ينرفلا شيحلل ةعبات تناك ةنكت تالحم يف تميقأ دقو « نارهو ةعماج

 ىسف ةيرئازجلا تاعماجلا مضت نأ رظتني ذإ ؛ ةمداقلا

 عورسمف فلتخم ىف بلاط 700.000 ىلإاوح 0 «٠

 ددع ةدايزب ةطوب رم ةدايزلا هنهو , ىلاعلا ميلعتلا

 نولصحيو نومدقتب نيذلا ةيوناثلا سرادملا ذيمالت

 هيظنت ىعاتجا روطت ماظنبو , ايرولكابلا ىلع
 ايلعلا تاساردلل ةيدادعالا زكارملا راطا يف تاعماجلا

 نيذلا مهرامعأ فالتخحلا ىلع نييرئازجلا نكيت ىتلاو

 ةيوناثلا تاساردلا ىف تاوئسس عبرأ لقالا ىلع اوضق

 نيتئس ىف اودعتسي نأ نم « ةهباشملا تاساردلا وأ

 ىلا هرسا ىلع نولخدي صاشخ ناحتما ىلا مدقتلل

 . ايلعلا تاساردلا

 ةيسملاتايانبلا
 ناك ٠ سيردتلل سوململا روطتلا اذه ةهباجمل

 روطتلا اذه نأضتسال ةليفكلا لئاسولا ةماقا نم دبال

 , اهدحو ةيزكرماللا تاءارجا ناف اذكهو . يماخلا

 , ىرخأ نيدايم ىف ةقبطملا ةموكحلا تاميلعتل ةقباطملا

 لوصحلا نكمملا نم نكي مل فادهأ غولب ىلع تلمع دق



 ىربكلا لئابقلا تايالوب نثاريا تان  ءاعبرألا يف هئانب ةلحرم يف سيردت عمم ساروألا ةيمنتل صاخلا جمانربلا راطإ يف تينب « ةئئاب يف ةيئادتبا ةسردم



 ناسف لعفلابو . ةرادالا ءطبو لقث ببسب اهيلع

 ةيبعسشلا سلاجملا عنم دق 2988 رياني 23 موسرم |
 مسسيلعتلاب ةصاخلا ءانبلا ميراشم زاجنا ةيدلبلا

 ىهف ىوناثلا ميلعتلاب اهنم ةصاخلا امأ 2 ىئادتبالا

 . تايالولا تاصاصتخا نم

 لالخ ةموكحلا هتذختا , ثيدح رارق كانهو

 ىضقب, 2« 0 ربوتكأ 8 ىف ءارزولا سلجم عامتجا

 دماعملاو سرادملا تايانب عومجمل ةلماكلا ةيزكرماللاب

 سلاجملا حلاصل ٠ زيهجتلا كلذ ىف امب تايونانلاو

 ميسسوملا نم ءادتباو تايالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا
 ل نيالا ءارجالا اذه نآأف , 2972 - 1972 ىساردلا

 تايالولل ةيبعشلا سلاجملا ىلا تحنم ىنلا ةقثلل ارظن

 غلابلا : ةيبرتلل ايجولونكتلا دهاعم تحبصأ ؛1970-1971 مسوم نم ءادعبا

 يئادتبالا يف نيماعملا ددع عفئراو . ةميدقلا حيشرتلا سرادم ناكم : 21 اهددع

 نيمئرفم 20.100 و نيبرعم 27.400 مهتم 48.100 ىلإ 1970-1971 مسوم يف -

 مسرم يف دوجوملا ددعلا ىلإ اوفيضأ ديدج ملعم 3.300 نع ديزي ام نأ يأ

1970-19 

 سمسم 1

 ةلاحم ال هناكماب نوكيسس  ةيزكرملا ةطلسلا فرط نم
 ةيوستو ةيسردملا تايائبلل اديدج اعفد ىطعي نأ
 . نيهجتلا ىوتسم ىلع ةحورطملا لكاشملا ضعب

 ةيدلبلا ةيبعسشلا سلاجملا ةيكيمانيد لضفبو
 لالخ ترجنأ دق ةيئادتبالا ماسقالا نم 0 ناف

 . 1975 2970 مسوه نم ىلوالا رهشأ ةثالثلا

 ذايشنم 30 ناف . ىوناثلا ميلعتلا صخي اميفو

 36 لديق اهباوبأ تحتف دق نادهعم اهنم ةديدج

 , 15070 ريمدسد

 تئشنا , 59062 ذنمو 2, ىرخأ ةيحان نمو

 ثيح ,نارهو ىف ايهادحا « ناثديدج ناتنما ناتعماج

 ةنيطنسق ىف ةيئاثلاو , ةعماج ىلا ةنكت ليوحت مت
 . دالبلا ىقرش



 ةذتاسألا -  بوكت

 ةيساسالا نيدايملا ىدحا وه ةذتاسالا نيوكت نا

 ةموكحلا هتلوأ دقلو . ةينطولا ةيبرتلل ةبسنلاب
 طقق قلعتي رمالا نكي مل ذا ؛ اصاخ اهامتها ايئاد

 تايائبلا ةقيرط عم هقيسنتو نيوكتلل انماظن طبضب
 ىلا اضيأ فدهي نكلو , سيردتلا فادهأو ةيسردملا

 نيسرامملا وأ نينوكتملا نيملعملا ةيعول ىوتسم عفر
 'زذه . ةيبنجالا ةدعاسملا ضيوعت نامض وأ مهلامعال

 ىتلا ةيبرتلل ايجولونكتلا دهاعمب طولملا فدهلا وه
 هدذمهو . 3970 توأ حتاف رارقب اثيدح تفشنأ

 ني وكتل اهنم ةثالث ) 21 اهددع غلبي ' ىتلا دهاعملا

 ني وكتلل ادهعم 28 و طسودملا ميلعتلا ةذسئاسأ

 سرادم تاصضوع ( ىئادتبالا ميلعتلل ىج وغاديبلا

 29720 مسوه نم ءادتبا كلذر ةقباسلا حيشرتلا

0.01 

 1970 مسسوم ىف ىئادتبالا ىف نيملعملا ددعو

 نسيب رعملا نه 27.400 مهنه 48.100 خلي دق 1

 مللعم 0 مهيلا فيضأ نيسنرفملا نم 20.7200و

 . 2970 ب 2069 ةنس لالخ

 غلب ىذلا ىوناثلا ىف نيملعملا ددع نأ امك
 ىف 10.750 يلاوح ىلا عفترا دق 2970 12969 ىف 0

 33 ب ردقت ةدايز لثمي ام وهو 2975 0 ةئس :
 365 نه عفتارا دق ىلاعلا ميلعتلا ىف نيملعملا ددعو ةيعون رس مقرا اعل نكلو « سيردتلا فادهأو ةيسردملا تاءاثبلا عم
 عفترا . 2972 2975 ىف 5.224 ىلا 2063 س 2962 ىف نينوكملا ةذئاسألا
 103 نم ةلحرملا سفن ىف نييرئازجلا نيملعملا ددع 0 ييارك هيل

 . 3909 ىلا 262 نم بناجالا نيملعملا ددعو 825 ىلا'

 ةيذفتلا ءوس ةمواقمو ةيبرتلاو ةيذغتلل ةيقيقح زكارم ةيسردملا معاطملا تثحبصأ

 نيذلا ددع ناك دقو . ذيمالتلا نم ؟ريثك قوعت تناك يتلا ةلوفطلا ضارمأو 1963 يف 1769 لباقم 12.400 ةحنم ىلع نيلصامحلا ددع غلبي ؛ يلاعلا ميلعتلا يف

 5 0 مارحلا ين ةحالفلل ينطولا دهعملا ىكإ لصو دقف ةئسلا هذه امأ 10 1989 يف 690,000 تابجولا نم نوديفتسي .
 000 شارح ا ِ 0 ينطرا 6
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 ةيسرم ا معاطلاو حنم ا
 ةيطارقميد نأب نويرئازجلا نولوؤسملا كردأ

 بايلا حتف دلع فقوتت ال ةقيقح ةيرئازجلا ةسردملا

 ىرجي ىتلا فورظلاف . لافطالا عيمج هجو ىف اعساو

 ةسعيبطلاب اهتيبلغأ ىف ظبترت سيردتلا اهيف
 لفطلا نأ , لعفلاب رهظ دقف . لفط لكل ةيعامتجالا
 كاردالا تايلاكما سفن هل نوكت ال ءاذغلا صقانلا

 . ةروسيم ةلئاع ىلا ىمتني ىذلا لفطلا ىدل ىتلا

 جمانرب عضو دقف قراوفلا ةيبلغأ ىلع ءاضقلا ةيغبو

 ْ : بلطتي عساو

 . ثاثالا نم ةيمكو حنم ءاطعا

 . ةيسردملا بتكلا حتم

 . ةيسردملا معاطملا ددع ةدايز

 ييلعتلا ىف حنملا ىلع نيلصاحلا ددع عفترا دفلو
 , 5972 ىف 7245.000 ىلا 2962 ىف 28.000 نه ىوناثلا

 .جاد نويلع 65 عاطقلا اذهل ةحونمملا ةينازيملا تنغلبو

 ةسسلا ىف .ج .د نويله 45 تناك اهنأ نيح ىف

 نسم دبال ىويحلا عاطقلا اذه ىفو . ةقباسلا

 بونج قطانم حلامل مئاقلا صاخلا طاضنلاب ريكذتلا
 ىذلا ديحولا دلبلا ىمس نوكت داكت رئازجلاو . دالبلا

 ىطعأو + ىئادتبالا ميلعتلا ىف ةيلخاد اماسقأ أشنأ

 سرادملا هله ىف نيلجسملا لسحرلا ءانبال احنم

 نأ دعب . ةلماك حنم ىلع اولصح نيذلا ددعو

 .ةيضاملا تاونسلا لالخ 500 ىلا عفترآ دق 970 ناك

 ىلع نيلصحملا ددع ناف « ,ملاعلا ميلعتلا ىفو
 . 29063 ىف 2769 لباقم 22.400 غلبي حبلا

 اهنم فدهلا زواجتي ىتلا ٠ ةيسردملا معاطملاو

 ةيذغتلل ةيقيقح زكاره تحبصأ ؛ :تابجو عيزوت درجم
 ضارمأو , ةيذغتلا ءوس بابسأ.ةمواقمو ةينرتلاو

 . ذيمالتلا نم اريبك اددع ددهت تناك ىتلا لافطالا
 ناك ىذلا تابجولا ىلع نيلصاحلا ددعو

 727.000 ةئسلا هذه غلب , 2970 2069 ىف 6وم .0

 ج .د نويلم 30 نع ديزي ام ةلردلا فلكي ام وهو

 مد يندأ ددع وهل « مهل ميلعتلا ريفوت نم دب ال صخش نويل نع ديزي ام نإ
 وب ينطولا زكرملاب ةطونم ةمهملا هذهو . (1910-1973 ) يعابرلا ططخملا ةلحرل

 ةبقارمو قيسنو قيبطتو دادعال يزكرم ينقن زاهج رودب موقي يذلا « ةبمألا
 ” ,  ةيمألا رع تاطاشن فلتعم

 , ( باتكلا نم تاحفص ) ةيمألا رمش ينطولا زكرملا هدعأ ةيمآلا مفرل باتك

 ةيمعألاوحيم
 لالتحالا ةلحرم لالخ ناك ميلعتلا ىف قحلا نا

 . ىرئازجلا بعشلل امثئاد ابلطم

 وحم ةيضق ناف ٠ ىنطولا ريرحتلا برح لالخو
 ىلا 5954 نم ؛ برحلاو عمقلا مغر لمهت مل ةيمالا
 الاكشأ ذختي , امظنم ناك ةيمالا دصض حافكلاف ؛« 2

 ل اهجراش وأ دالبلا لخاد كلذ ناك ءاويس ةفلتخم

 تابميخم ىئو دودحلا لعو نوجسلاو لابجلا ىف

 ريرحتلا ىثيجلل ةعباتلا بيردتلا زكارمو نيئجاللا

 . ىئطولا

 : رابكلا نم نويمالا برسعأ لالقتسالا دعبو

 مهتبغر نعو ةفرعملل مهشطعت نع « مهتيبلغأ ىف
 ةءارق فرعي ال ىذلا ناسنالا ةلاح نم صلختلا ىف

 ةمساحلا لئاسولا ىدحا ميلعتلا اوربتعاو ةباثك الو

 ديدج عمتجم ءانب ىف ةلاعفلا مهتك ر اشم نمضت ىتلا



 ب 3970ل) ىنغابرلا ططخملا ةلحرمه راطا ىفو

 نم صاخيشألا نم نويلم نع ديزي ام كانه - 3
 ميلعتلا اذه ىلا فاضي . مهميلعت بجي عونلا اذه
 . لامعلا نم فلآ ةئالل ىلهلا

 عيمجلل ةيمالا وحم ؛ ىريهامجلا ةيمالا وحم نا
 خءارقلا ىهو لمعلل ةليسو ىرئازج لكل ىطعأ دق
 ريصو ىنهملا ةيمالا وحم امأ ؛ باسحلاو ةباتكلاو
 . جاتنالاب ةصاخلا ةلماعلا ديلاب صوصخلاب متهي

 وحل ىنطولا زكرملا ةمهم نم ىه ةلاسرلا هذهو
 , ةيمالا

 دارقب تئشلأ ةيمومع ةسسؤم وه ريخالا اذهو
 لالقتسالاو ةيندملا ةيصخشلا تحنمو 5964 توأ 0
 ميلعتلا ةرازو ةياصو تحت تعضو ىهو ىلاملا

 .”ىوناثلاو ىئادتبالا

 دادسعال ىزكرم ىنقت زاهج رودب موقت ىهو
 فلتخم بقارتو قسنتو « اهقيبطتو جسماربلا

 , ةيمالا وحم تاطاشن

 هدعاسي ىذلا , ةيمالا وحمل ىنطولا زكرملاو

 راسطا ىف  وكسيلالا نم نوبودنم نوبملاع نوينه
 ةبرجتلاب ماق دق  ةيمئتلل ةدحتملا ممالا جمائرب

 . رثازجلا ىف ةينهمللا ةيمالا وحمل ىلوالا
 : ىلا هيلا فدهت اميف فدهت ةبرحتلا هذهو

 طسولا ىف ةينهملا ةيمالا ورحم جمانرب دادعا

 . ىعانصلا طسولاو ىحالفلا

 ةيرورضلا ةيجوملاديبلا لئاسولا دادعا ب

 . ةيمالا وحسب نيمئاقلا نيوكت نامض

 ىلليصالا ميلعتلا ةرازو نأف ىرخأ ةيحان نمو
 دجاسملا ىف ةيمالا وحمل لمعب موقت ةينيدلا نوؤسلاو

 . ىنطولا بارتلا ىوتسم ىلع
 لسمشي ىذلا , اذه ىرمامجلا ةيمالا وحمو

 امييقتو ةعباتم بلطتي 2 ةمورحملاو ىصقالا تاهجلا

 . نيريبك

 شارحلا : ةحالفلل ينطولا دهعملا



 سرادلاو ةيناسنالا مرلعلاو بادآلاو قرقملا تايلك نم 787 جرخت 1971 يف

 . داوملا هذه يف ةصصختملا

 1971 يف تنشد يتلا ( ةمصاعلا ) نونكع نب يف قرقحلا ةيلكل ةديدجلا تاشتملا

 سادرموب يف جيستلاو تاقورحمملل يقيرفالا دهعملا



 ال ناك ٠ ةيكيسالكلا ميلعتلا قرطو دئابلا دهعلا تافلخيو تاراطالا سقت مامأ

 يذلاو ةيمنتلا ضرتعي يذلا زجاحلا اذه لحب ةريدج ةسايس كيدحت نم دب

 « ةيجرلونكتلا دهاعملا ءاشنإ ناك انه نمو . ةماعلا فادهألا ددهي نأ كشري

 اهوأ . ةثالث ةيساسأ «يدابم ىلع دمتعب وهو . يرورضلا بلطملا اذهل ةباجتسا
 نيوككتلاب دهعتت ةيجولونكتلا دهامملا نإ ثيحن : نيوكتلا فادهأ زيزعت أدبم

 , مهأو رثكأ تابجاحلا اهيف رديت يتلا عورفلا يف تاراطالل عيرسلاو يعامجلا

 ايفارغويتلل يجواونكتلا دهعملا

 يدلعلا هيجوتشلا
 محلا يا الكععمثلاو

 ناسيوكت نأب ديكاتلا حضاولا نم ناك اذا

 ةئيعم ةيجيتارتسا راطا ىف ب لكشي ناسنالا

 ص عتمي ال هناف . ايلوأ ابلطم  راهدزالاو ةيمنتلل

 دنم رئازجلا يضرتعا ىذلا ىسيئرلا زجاحلا نوكي نا

02 . 

 حيمج ىلع 2 ةنوكتلا تاراطالا صقن نا

 , ايلعلا تاراطالا نم 27.و00 نب ردقملا» , تايوتسملا

 لاسسمعلا نم 28.700 و نيينفلا نيم 39.706 و

 نسم دبال ىثلا لكاشملا ىدحا ناك ٠ نيصصختملا

 . ىعابرلا ططخملا زاجنال اهلح

 لكتشملا لح ىف لعفلاب عرش 2966 ذنمو

 اهقتاع ىلع دأت ةيجولونكتلا دهاملاو : نيوكتلا لئاسوب صاخ يناشلا أدبملاو
 نراعث « ةيجوغاديب قرط « ةرادإ « ثالحم ) ةيكيسالكلا ريغ لئاسولا مادختسا

 , ( ةيلام لئاسو ء ينف

 نونكع ينب « ةيلاملا ةرازول ةيجولوثكتلا دهاعملا بكرم



 .ططخملا مث ىثالثلإ ططخملا عمو , « ناكملا نيع ىف »

 لجعتسملا نيوكتلل ةيجيئارتسا طبر عقو « ىعابرلا
 - , ةينطولا ةيملتلا ماظنب

 ىف ناودبي نايساسالا نارهظملا ناذهو

 يهم ا .ريوكتلاو ةييجولونكتلا دهاقه
 بيردتلا طاسشنل ىنهملا رهظملا اذه بناج ىلاو

 نسم ديازتملا ددعلا ركذل نأ نم دبال , ىسردملا
 , ةيرئازجلا تاعماجلا نم نوجرختي ئيذلا تاراطالا

 تاعماجلا ثحنم , 297+ هينوي تاناحتما ةياهن ىفف

 ىواسي ام وهو , اراطا 226 داليلا ايلعلا يسرادملاو

 رثوم نأ امك دو70 ةنسل ةبسنلاب 7/25 ةيسنب ةدايز

 ىسف نيوكتث مهل تاداهشلا ىلع ددجلا نيلصاحلا نم

 ىلع نيعزوم /60 نأ نيح ىف « ايجولونكتلاو مولعلا
 بادآلاو قوقحلا تايلك نمو ةيلاسنالا مولعلا تايلك

 جرسخت ةصصختملا سرادملاو ةيناسنالا مولعلاو

 تاراطالا نم ىربكلا تايجاحلا نأ كاذ , نيركتلا تاطاشتب قلعتب ثلاثلا أدبملا

 دهاعملاو . يعايرلا ططغلا ةلحرم لالخ اههتيبلت نم دب ال ثتايجاح يه

 قباطتي يعامج نيوكتب - ةلحرملا هذه لالخن  مايقلاب ةدهعتم : ةيجولونكتلا
 . ةمئاثلا تايجاحلاو

 مئاغتسم يف يجولونكتلا دهعملل ةعبات نيوكتلل ةريظس

 مولعلل ايلعلا ىسرادملاو تايلكلا نأ نيح ىف . 0

 91 مهنم اراطا 493 ب دالسبلا تدوز ايجولونكتلاو
 ءايرامعم اسدئهم 23 و ايعارز ايسدنهم 22و اسدنهم

 «نائسأ بيبط 70 و « ابيبط 92 و « ءايميكلا ىف 2: و

 ةداهش ىلع نيلصاحلا نم 545 و . ايلديص 34 و

 . مولعلا ىف سناسيللا
 ايجولوتكتلادهامه

 تايجاحل بيجتسي ىذلا ىساسالا لمعلا نإ
 ىسسف نكمي ةينقثلا هتاراطالا نم ينطولا داصتقالا

 . ةيجولونكتلا دهاعملا ةسايس

 «ىكسالكلا. ميلعتلا ةقبرطو تاراطالا صقن مامأ

 لسكابسملا لحب ةليفك ةسايس ديدحت نم دبال ناك
 ىذلاو ةيبسلا ضرتمي ىذلا زجاحلا ىلع ءاضقلاو

 ىلا ىعد اه اذهو ةيساسالا فادعالا ددهي نأ كشوي

 داعم ناف لعفلابو . ةيجولونكتلا دعاعملا نيوكت

 : ةثالث ةيساسأ ءىدابم ىلع ديتعت ةيجولونكتلا

 2, نيوكتلا هفادهأ ةيوفث أدبم وه لوالا أديملا

 ةلجعتسملاو ةديدجلا تايجاحلاو ىضاملا صئاقن مامأو



 . طابشتلا عورف فلتخم ىوتسم ىلع تاراطالا نم

 ىسف ىعامج نيوكتب موقت ةيجولونكتلا دهاعم ناف
 . معأ تايجاحلا اهيف نوكت ىتلا عورفلا

 فدهبو نيوكتلا لئاسو أدبم وه ىناثلا ادبملاو
 ةيجولونكتلا دهاعم ناف , تاراطالل ىعامجلا نيوكتلا

 ءاوس ةئيدح اقرطو نيوكتلل ةصاخ لئاسو لمعتسن

 ةيجوغادبلا وأ ةارادالا وأ تالحملاب قلعتي رمالا ناك

 . ةيلاملا لئاسولاو ىنفلا نواعتلاب قلعتي اه وأ

 تاسطاشن ةعرس أدبه وه . ثلاثلا فدهلاو

 . نيوكتلا

 رئازجلل تاراطالا ريفوتل ةيئزجلا ةيبلتلا هذهو
 ةيجولونكتلا دهاعم ءاشلا ناو :2970 رياني ذنم تادب

 بجاولا فآدهالا ىلع قيقدلا فرعتلا نم نكم ىذلا

 ةيرشبلا لئاسولل احضاو اديدحت بلطتي « اهفولب
 . ةيداملاو ةيلالاو

 520 ؛ ىللاتلاك ةيرشبلا لئاسولا تددح دقو

 ىسف 2901 و + 2975 ىف 1333 و + 2970 ىف املعم

 . 5973 ىف 2240 و 2 2

 ةقيرطلا ناف « ةيداملا لئاسولاب قلعتي اميفو
 ةزسهجالل ىلمعلا مادختسالا ىسه اهيلع قداصملا

 تالسحم 2, ةبرخم تانك ) ةدوجوملا تايناكمالاو

 (... حلا تاليوحت , ةرغاش

 ةينازيم تررق دقف 2, ةيلاملا لئاسسولا امأو

 هذهو , دهاعملا زيهجتو ءانبل ةصاخ رامثتسالل ةددحم

 ةيبرتلل ةصصخملا ةينازيملا نم ريث55 لفقمت ةينازيملا

 ىراسي ام ىأ « ىعابرلا ططخملا راطا ىف نيوكتلاو

 .١ .ه نويلم 0

 .ذيملت 7000 ايجولونكتلا دهاعمب ايلاح دجويو

 ايجولونكتلا دهاعمف نيلجسملا ةبلطلا ةيبلغأو
 نم مهاوتسم ؛ ةنس 20 و 58 نيب مهرامعأ حجوارتت

 . يىوناثلا ميلعتلا

 :ةيثآلا عورفلا ىف لمعت ادهعم 14 ايلاح كانهو
 تاودالا , ةينطولا ةيبرتلا , ةراجتلا . ةحالفلا

 2, ةحايسو قدانف : تاباسحلاو ةبلاملا « ةيلزنملا

 لاغشأ , ةيديرب تالصاوم , ةيمومع ةحص , طيطخت

 . ةيفارغوبت , ةيمومع
 سابمكلل ؤ:هملا نريوكتللا

 .فدهي وهو 2 1962 ذنم لمعلا اذه ىف عرش

 تاراطالاب ىنطولا داصتقالا ديوزت ! نينثا نيفدع ىلا

 . هنيوكت ةلصاوم نم ىرئازج لك نيكمتو
 لك ليسثي هديدحت مكحم ىنهلا نيوكتلاو

 وأ ةفرح ةسرامم ميلعت ىلا فدهي ىجوغادب طاش

 اروكذ نينطاوملا يمجل جوتفم رئازجلا ىف وهو , لمع
 , ةنس 35 ىلا 26 نه مهرايعأ حوارتت اثانإ وأ اوناك

 وأ ىعانسصلا بكرملا اذهل ةرشابم اصاخشأ نوكي وهو

 2 مهل ةنهم ال لامعل هباوبأ مفي وأ 2 كاذ

 ةبدملا ين ةيكيناكيلا - يئابرهكلا نيركتل زكرم

 هعيسوت لالخ رابكال ينهلا نيوكتلل زكرم : ةنئاب 210



 نيصب رثملا نم 6023 ناف + 72 س 52 س 31 ىلاو

 نيوكتلا زكارم فلتخم ىف انيوكت اوقلت دق اوناك
 , نيوكتلا عورفل 4747 : مهئيب نم « رابكلل ىنهملا

 . ىديهمتلا نيوكتلا عورفل 5266 ر

 لامع : ةييلاتلا عاولالا نيوكتلا لمش دقو

 ءاب رهكلا ؛ بلصلاو ديدخحلا , نداعملا « ءانبلا , بئتاكلا

 ىلسع مسرلا نف « جيسنلا  ءابرهكلا , ةيكيناكيملا
 . قدانفلا لامع , ةيديلقتلا ةعانصلا , ةيئبالا

 نيوكتلا مجح ناف , 2972 ةئبس نم ءادتنباو

 ردقت ةدايز فرعيس رابكلل ىنهملا نيوكنلا زكارم ىف
 نيوكتلا ىوتسم نأ امك 2 ةنلس لك دعقم 2000 ب

 . عفت ريس

 , ةيكيناكيملا ةحالفلا ىه ةلومسشملا تاعاطقلاو

 . مجانملا ءانبب , ىكيناكيملا ,يندعملا ءانبلا

 كتكئاطاتتش
 حلاجصل

 0 ا هما

 حتف ىلا فدهت ىتلا تادوهجملا هذه عيمجو

 « نييرئازملا عيمج هجو ىف مدقتلاو ةفاقثلا باوبأ

 نأ اهل ناك أم , نسلا وأ سنجلا ىف زييمت نود'

 بابشلا حلاصل رخآ عوف نم طاشن نع ىلختت

 . ايقالخأو ايسايسو ايفاقثو ايمسج حيلستلل
 /56 نع ديزي ام لثمت رئازجلا ىف ةبيبسشلا نا

 نم 350.600 ايوئس مهددع دادزي نيذلا ناكسلا نم

 . ددجلا ديلاوملا

 عسباو ليعي مايقلا ةموكحلا ىلع ىللمأ ام اًدهو

 : ةددعتم زكارمو ةماه ةزهجأ ءاسنا ىف مسجن' مئادو

 ذاقث تاطاشنب موقت بابسلل زكرم 400
 . بابشلا نم 60.000 ةبارق اهيلع دوارتي ةيوبرتو

 فدهيو : ةيحالصالا ةيبرتلل ازكره 40

 .ىقالخالا خسفتلا ةموافم ىلا ةيامحلاو ذاقنالل اهطاضصن

 مظني فايطصالل ىرئازجلا ناويدلا نا

 : ىوهجلا طالتخالا زيزعتو عيحسشت ىلا فدهت تارود

 تايويس اهجئاتث نم ناك ةروكسشم تادوهجمب ماق دقو

 . نيرجاهملا انئاوخا ءانبأ نم ريبك ددع لابقتسا

 , جراخلا ىلا نسييرئازجلا لافطالاب ثعبي, وهو
 ةسقيدصلاو ةقيقشلا نادليلا ضعن: لافطأ ليقتسيو

 ىف بايدشلل ايلود اميخم ماقأ امك . تالدابملل ازيزعت

 . رئازجلا ةمصاع

 : ةماه لابقتما زكارم ءاشنإ ف ىلجت دق ةبيبشلا حلاصل ةموكحلا طاشن نإ

 تاطاشنب موقت بابشلل زكرم 400 ةلانه يلاوح اهيلع هرارتي ةيوبرتو
 . باش 60

 ميف ضرع :؛ ةيدملا يف ةيببشلل ركرم

 ةيبرتب موقت بابشلل رايد دجوت ابورأ ىفو
 . نيرجاهملا انئاوخا لافطأ

* «* * 

 ,ةروثلا لابشأ سرادم ناف ؛ ىرخأ ةيحان نمو

 ءءادهششلا ءانبال ةيولوالا ىطعت ةيادبلا ىف تناك ىتلا

 211 . نييرئازجلا نابسشلا عيمجل اهباوبأ مويلا حتفت
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 كارشا ةيغب ترقأ دق ةيئطولا ةمدخلا نأ امك

 ةيمنتلا ىف وأ نطولا نع عافدلا ىف بابسشلا

 . ةيداصتقالا

 5 ماجا

 رود اهل اهتيحان نم , ةفاقثلاو مالعالا ةدازو نا

 لامعال لمكم اهلمعق ؛ بابشلا نيوكتل "هب موقت ماع
 زكارم قيرط نع متن هتسراممو ٠ تارازولا عيمج

 . ىنطولا بارتلا ربع ماقت ىتلا , ةفاقثلاو مالعالا

 ةيفاقث تايكرم ربتعت ىتلا ةفاقثلا رود نأ كلذ

 ناضل , ىفاقثلا طاشنلا عورف عيمج مضت . العن

 صوصخلاب .ةيبعشلا ريهامجلا وحن ةفاقثلل عسوأ رشن
 ةيفاقثلا تاردابملا عيجسشت ىلاتلابو بابشلا وحنو

 . ةيلحللا

 ريظت ةيريهابجلا هتابظنمو بزحلا طاشن ناو
 ىسسهف . نيدايملا عيمج ىف ةيكيمانيدو ةمثئاد ةفصب

 نامضو ةروثلا حلاصل هتمهمب مايقلل بابسشلا دعت

 نيوكتلل بوؤد لمع لضفب كلذو , اهتيرارمتسا
 5 ىجولويدالا الع ىسايسلا

 لسكشي ةيريمامجلا هتاميظنتو بزحلا نا
 ةلصاوتم تاشقانمو عمجت زكارم بابشلل ةبسنلاب
 . ىقيقحلا هروطت قيرط نع احب

 مظنت ةيرئازجلا ةيمالسالا ةفاشكلا ةمظنمف

 تاذ ماهم لوح . ةنس 38 ىلا 6 نم  لفطلا دنجتو

 ىلاضتلا ىمعولا ريوطت ىف مهعاستو ةينطو ةحلصم

 , بابشلا طسو ىروتلاو

 تارايزلاو تالدابملل ًاعيجشت ةيفايطصا تارود فياصملل يرئازجلا ناريدلا مظني
 . جراخلا ىلإ نييرئازبجلا لامطألاب ثعبي وهو ٠ دالبلا تاهج فلتخم نيب
 امك . فدحلا اذهل ًاعيجشت ةقيدصلاو ةقيفشلا نادلبلا ضعب ءانيأو دالرأ ليقتسير
 . ةمصاعلا رئازجلا يف بابشلل ًايلود اميع ماقأ

 ةدلارز يف فاطصم

 تناك 2 2935 ىف تأدشنلا ىتلا ةمظنملا هذهو

 نيوكتللو ةينطولل ةماه ةسردم ةلوفطلل ةبسنلاب
 ريوطتو نيوكتل تاميخم ةدع مظنت ىهف ىسايسلا

 ىفو « رئاضحلا ىف , ىنطولا بارتلا ربع بابشلا
 ةيملاعلا ةفاسكلاب طالتخالا ىفو , عوطتلا تايلمع

 . بوعشلا نيب ةقادصلا زيزعتل

 ةببسلاب ىهف ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةبيبش امأ
 ناسمضل ةيئادلا ةئيزخلا ىنطولا ريرحتلا ةهبجل

 ىهو 2« بابشلا ةغفيلط لكشتو ٠ ةلبقتسملا تاراطالا

 . ةيرهامجلا تامظنملا ىقاب ىلا اهتاراطاب عفدت

 نسم هنكمتل بابششلا نوكتو هجوت ىهو
 رايتخالا راطا يف ىنطولا ءائبلا ةيلسع ىف ةكراشملا

 اهنم ءاوسس ةبيبشلا ىلا دتمب اهطاشنو . ىروفلا
 . ندملا وأ فايرالا ىف ةدوجوملا

 ةينطولا ثتالمحلا فلتخمل بابشلا دنجنا ىهو

 يهو . ةيمالا وحم 2 ريجشتلا : عوطتلا قيرط نع
 , ةيفاقثلا زكارملا ةطساوب ماه ىفاقث لمعب موقت

 طيشنتو ءاشناو ٠ بابشلل ةفيحصو , تاروشنملاو

 , ةلقنتم امنيس ٠ حرسم . رولكلف : ةيفاقثلا قرفلا
 , ىجولويدالاو ىسايسلا نيوكتلل تارود ميظنتو

 . ةيملاعلاو ةيرئازجلا ةبيبسلا نيب تارايز ميظدنو

 ناف ٠ ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةبيبش لضفبو
 ديعصلا ىلع ةماه ةناكم لتحي ىرئازجلا بابشلا

 , ةيطارقميدلا ةبيبشلا طسو اصوصخو . ىملاعلا

 رئازجلاب اعرقم دجوي ىتلا ةيقيرفالا ةبيبسلا ةكرحو
 . ةمصاعلا

 نسيب رئاؤسجلا لامعلل ماعلا داحتالا نأ ايك

 راسسطا ىف 27 تايرئازجلا ءاسنلل ماعلا داحتالاو

 تادوهجمب بابسشلل اهعورف ةطساوب ناموقي امهطاشل
 . نيوكتلاو ةيبرتلا لجأ نم ةربتعم

 . اعساو اناكم حمسفت ىئطولا ريرحتلا ةهبج نا

 نم لمعت ىتلا ةيرئازجلا ةبيبسشلل , اهفوفص ىف
 « ىجولويدالاو ىسايسلا نيوكتلا اهل نمضت نأ لجأ
 دجوت ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةبيبش عورف نأ كاذ
 عيمج ىلع هطاشنو بزحلا ةمظنأ ىف كرشتو

 تامسسقلل ةعباتلا ةيفاقثلا زكارملا ناو . ثتايونسملا

 نسم ةطشنمو بابشلا ةمدخ ىف زكارم اقح ىهن
 يزحلل ةعباتلا تاراطالا نيووكت سرادم ناو ب اهفرط

 ةلمح لك ىفو « بايشلا ةدئافل اهسورد صصخت

 بابشلا نم اماه امسق ناف , بزحلا نمض ةيباختنا

 . اهيف ادوجوم نوكي



 ةمئادلا ةنيزخلا لثمت ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةبسنلاب ينطولا ريرحتلا ةهببج ةبيبش نإ
 بابشلا مظنتو هجوت يهف « بابشلا ةعيلط لكشتو « لبقتسملا تاراطإ نامضل

 ,. يروث رابطإ يف يئطولا ءانبلا ةيلمع يف ةمهامملا نم هنكمتل

 ةيعاج تاكرح : ايليوج يف تايارعتسا
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 . ىضم هتنقو ىأ نم رثكأ مويلا «/ ةفاقث يأ نا

 . مازتلالا مدعو تايزمرلا ىف رصحنت نااهنكمي ال

 . ةشاعم ةراضح ةريمخو جاقلا ٠ ةناقثلا نا

 ةديعب ضيعت نأ اهلكمي ال ٠ خيرات ةجيتنو ساسأو
 تارايثخالا سماه ىلعو ةمالل ىرخا تاطاسن نع

 . ةيساسالا ىرخلالا

 لاكشالا نع ريبعتلا ىص , ةيناقتلا نا

 ,سانآأ اهييقي ىتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تابيظنتلاو

 . مهريصم دايبسأ مه

 حسيصأ ةفاقثلاو ةسايسلا نيب طابترالا نا

 موتلا ومح رامعتسالا ناك نأو : احضاو ارمأ مويلا

 ةيكارثشالا ناف . « ةفاقثلا لاصتتسال » ضحملا

 .ةفاقثلاو ناسنالا راهدزا ةليسو ىهل ةجتنملا اهمظنب

 ةيرشبلا .تاطاشنلا عيمج لثم , ةفاقثلا نا

 . ىربكلا خيراتلا ةكرح ىف لخدت ىرخلالا

 هةنجاوت نأ رئازجلا ىلع ناك لالقتسالا ناباو

 سس ام لك مواقتو ظفاحت فيك تفرعو ؛ اذه لك

 . اهتفاقثو اهتراضحب

 تقد 2 اهتيصخش رئازجلا تعجرتسا نأ دعبو

 , ةيسايسلا ةفاقثلا ةعاس

 نيسدنهللا بناج ىلا  نوكي, نأ رئازجلا تررقو
 نم بادآلا لاجرو نونانفلا  نييئقتلا لأ نيفظوملاو
 ةيطارقميدلا رئازجلا نودبي نيذلل ىلكلا ددعلا نيب

 ةرفوتم ةداملا تناك ناو ., ةمهملا مذهو « ةيبعشلا

 ةلودلا تررقو .  اهصقتت تناك لئاسولا ناف « اهل

 . ةيرورضلا لئاسولا اهتسايسل ىطعت نأ
 ىأ نم رثكأ مويلا امه ةفاقثلاو مالعالا نا

 لنمو اذا امزال ناكف ؛ ناطبت ره نامحتلم ىضه تقو
 رشنلا لئاسوب لفكتتو ةموكحلا دهعتت نأ ةيادبلا

 رامعتسالا ىديا نيب ىضاملا ىف تناك ىتلا عيزوتلاو

 . «صاخلا» عاطقلا ىوتسم وأ هترادا ىوتسم ىلع

 ةموكحلا تسرك ةريخالا تاونسلا لالخو

 : ل اهتادوهجم

 . ىفاقثلا ثارتلا رامثتساو ةظفاحملا ب

 حرسملا + بادآلاو نونفلل ىفاقثلا جاتنالا

 ... خلا امتيسلا : ىقيسوملا

 عيب انسأ نم همظنت امب ىفاقثلا رشنلا

 لئاسسو ةيمنت ٠ مالعالاو ةفاقثلل زكارم ءاسشنا « ةيفاقث

 امه ناذللا نويزفلتلاو ةعاذالا : ريهامجلاب لاصتالا

 , ناتيفاقل ناتليسو رثازجلا ىف

 ةئطفقامحتكلا
 رام ساو

 ىيلصولا

 « هتغل نه مرح ىذلا  ىرئازجلا بعشلا نا

 - مدقتلاو ءانبلا نم عنمو « ةيفاقثلا هتايح نم مرحو
 نم ةيعيبطلا هتيرقبع نعو هساسحا نع برعا دق
 هحور ىلع ظفاح دقلو « ةيداعلاو ةيمويلا هلامعأ لالخ

 نع ربع ام اريثكو هراد ناردج نيسب هتيصخشو
 . لئاسولا ىتششب هتفاقثب هقلعت

 ' ةيديلكتلا ةعاشصلا
 درجم تسيل رئازجلا ىف ةيديلقتلا ةعانصلا نا

 مسه ةيبلث اهنم فدهلا ٠ رولكلف نع ىودي ريبعت
 اهنكلو ٠ نييفارغوتنالا ةساردل ةليسو وأ ٠ حاوسلا

 حالف طسبأ نم عطاقلا ليلدلا كلذ نم سكعلاب'
 تاضبنل ةروص هتايح نوكت نأ ىف ةمزاحلا هتبغر ىلع

 ب رئازجلا ىف ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنم نا

 مستت ٠ نامزالا رباغ ىلا عجرت ديلاقت نع ةثوروملا
 قشعي ءببعش ةعينص . ةيبقاعتم تاراضح راثآ"اب

 رخآ ىنف طاشن ىأ نه رثكأ ىه  لامجلاو رونلا

 اهنم لانت نأ ةوق ةيأ عطتست مل ةيبعش ةيرقبعل أجلم

 ةيلامجلا اهتروصب اهيلع ةظفاحملا نم دبال ىتلاو
 . قالخلا ىعيبطلا اهقارشابو ىلدالا

 ةعانص) ةيورق ديلاقت ىلا مجرت تناك ءاوسو

 ,«بهذلا ةعانص) ندملا ديلاقت ىلا وأ (يبارزلا ,راخفلا

 ةيديلقتلا ةعانصلا ناف (ةضفلا وأ ساحتلاىلبع ىشقنلا

 . حم ىنطو طاشن رئازجلا ىف

 رهاظم لك اهل ةيرئازجلا ةيديلقتلا ةءانصلا نإ



 ةيراضح تارايتو ؛ ةفيتع ديلاقت اهيف مسجتن يتلا - رئازجلا يف ةيدبلقتلا يلحلا

 يف طاشن يأ نم رثكأ يمل  لامجلاو روتلا بحي بعش ةعينصو ؛ ةفلتغم
 هتلاصأ نع هدعبت نأ ةوق ةيأ عيطتست مل يذلا بعشلا ةيرقبع نمكم ء رعتآ

 , نييعببطلا اهقارشإو املامجب اهيلع ظافحلا نم دب ال :يتلاو ؛ يقيقحلا هدهمر

 ىربكلا لئابفلا ةيالو نم رهارجو يلح

 ىلع ةمئار اهيبارز ىف ةيلص ىهف ٠ ةينطولا حورلا

 اهتسبلا ىف ةسقينأو اهيلح ىف ةقيقدو اهساحن
 . اهقيدانص شوقني ةليمجو ةيديلقتلا

 يبيارزلاف اهصصخت رطقلا نم ةيحان لكلو
 لاشرش « ولفأ ء طاوغل , ةبادرغ , ناسملت اهناديم
 ىسسف اهدجن قيدانصلا ضقنو ؛ راخفلا ةعاتصو

 « زرطلا دجن ىربكلا ندملا ىقو ؛ لئابقلاو ؛ ساروالا

 ..خلا ساحنلاو ةضفلا ىلع شقنلاو , بهذلا ةعانصو

 ءابطعا ىلع تميص دق ةيروثلا ةطلسلا ناو

 ىذلا ىساسالا ىعاستجالا ريبعتلا اذهل ةزاتمملا ةناكلا

 ىئالثلا ططخملا ةياهن عمف , ةيديلقتلا ةعانصلا وه
 ةيديلقتلا ةعانصلل ةدحو 25 تناك 2 2969 2 7

 الماع 930 لغشت « ىنطولا بارتلا ربع تميقأ دق

 .ج د نييالم 0 نع ديزي اه صصخ امك , اديدج

 تاهج فلتخم ىف نيوكتلل ةيجذومل زكارم ءاضنال
 , دالبلا

 يعامتجالا عباطلا اذه ةزاثمم ةناكم صصخت نأ ىلع ةيروثلا ةطلسلا ثممص
 + 1987-1969 يئالشلا ططخلا راطإ يفق . ةيديلقتلا ةعانصلا هب ينعنو ؛ ماها
 لغشت يهو © ينطولا بارتلا عومجم ربع ةيديلقتلا ةعانصلا ةدحو 25 تثشنأ

 , الباع 0

 ( ةنئاب ) سيرأ يف ةيديلقتلا ةعانصلل راد
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 هيي
 رسكس الحلا

 سولككفلاو

 نورقلا ربع ايئاد ناك ىرئازحلا بعشلا نا

 هتارتو هتراضحب هقلعتو هديلاقت سكعت ماغلأب ىنغت
 . ىناقثلا

 ماغنالاو ةيسلدلالا ىقيسوملاو صقرلا نأ امك
 ةنحرم لالخ تناك ء ةيبعشلا ىناغالاو ةيرولكلفلا

 . نيينطو قوذو روعشل انمكم اهلك لالتحالا
 ناك رولكلفلل ىتنطو ناجرهم مظن 2966 ىفر

 طيتتو مدقتو ضرعتل ةاوهلا قرف نم تاثمل ةصرف
 . ىقيسوملا هذه ةورث نع ماثللا

 ىطعأ ناث نإجرهم ىرج 2968 فيص ىفو
 ىقيقحلا اهانعم رولكلف ةيلكل هتورثو هعيعونب

 , ىناسنالا اهلولدمو

 يف

 نيتسرده ءاشنا نيناجرهملا نيذه نع ضخمتو
 ىف دجوت حرسملاو صقرلل ةطلتخم ةسردم نيتديدج
 ةيناثلا ةسردملاو , رولكلفلل اعرف مضنو نافكلا جرب

 . ىقيسوملل ىئطولا دهعملا ىه
 ىقيسوالا ناديملا سيل ىبعشلا نفلا اذه نكلو

 . ةصاخلا اهتايحب تنغت اميف تنغت ةراضحل دبحولا

 ةينرعلا تارايتلا بلق ىف عقت ىنلا « رئازجلاو
 ام ةدملو  تظفاح دق , ةيقرشلاو اهنم ةيسلدنالا

 ةيكيسالك ىقيسوم ىلع -- نورق ةرشع نع ديزي
 ,ةيعمس ديلاقت قيرط نع ترشتنا ىتلا ىقيسوملا هذه
 . باتك وأ ليجستلل ةسردم وأ ميلعت ىأ امنود

 ىذلا ةيكيسالكلا ىقيسوملا ناجرهم فشك دقلو

 بشك امك 2 ىقيسوملا هذه ةورث نع 2967 ىف مظتنا

 دسهعم ءاششنال ةسلملا ةرورضلا نع ىرخأ ةيحان نم

 . ىقيسوملل ىنطو

 ء 82968 ويلوي يف ءىشنأ ىذلا , دهعملا اذهو

 مهت ىثلا ثحبلا لاغشأ عيمجب' مايقلاب فلكم

 هييلعو « ةيبعشلا تاصقرلاو ةيديلقتلا ىقيسوملا
 . ىنطولا ثارتلا اذهل قئاثو نوكي نأ ىلاتلاب

 ىقيسوملل ىنطولا دهعمل اذه ىلع ناسكو

 عيرسلا رقهقتلل افاقيا . ىلوالا هتلحرم ىف « صقرلاو

 ةيديلقتلا اناقيسوم لك لجسي نأ  ىقيسوملا انثارتل
 . ناديملا اذه ىف اقيقد اثحب مظني نأو



 ةيكيسالكلا ىقيسوملا ىلع  نورف ةرشع نع ديزي امل  رئارجلا تظفاح دقل
 يف مظن يذلا ةبكيسالكلا ىقيسوملا ناجرهم ىقيسومملا هذه ءارث نع فشكو
 لامعألا لكب مايقلاب فلكم ؛ ىقيسوملل ينطو دهعم ءيشلأ 1968 يفو . 7

 تاصقرلاو ةينطولا ىقيسوملاب قلعتي ام لك نع يدجلا ثحببلا اسهنأش نم يتلا
 . ةييعشلا

 قيرط نع اصوصخ , ىدؤت هذه ثحبلا لامعأو

 , دوجوم وه امب ةيملع ةفرعم ىلا ليلحتلاو ةباتكلا
 وأ ةيكبسالكلا اناقسسومب قلعتي اه كلذ ىف ءاوس

 ايئاهن ققحتت اذكعو ةيبعشلا ىقيسوملا عاونأ عيمج

 نع ىتوصلا ليلدلا ةاوهلل مدقت , ةيرئازجلا ةزفلتلاو
 , ةينطولا ةيرقبعلا

 #عنخاا*»

 , راثآ : ةيداه تايركذ بوعشلا عسيمجلل

 عيمجو , اهخيرات .تازاجلاو لامعأ ىكحت ت'اسنم . اهنايضو اهتيامح

 بفئاحص ىلع وأ ناردجلا ىلع امإ هتلجس بوعشلا هلع نع ةلاحم ال جتني ىقيسوملا ميلعتو

 تايركذلا اهصقنت ال رئازجلاو . كلذ ريغ وأ ةعيستم . ثاحبالا

 ةيقيمهوملا دعاعملا ايلاح هب موقت ميلعتلا !ذهو

 ىنطولا دهعملا ةمهم نم نوكيو / ةصاخلا قرفلا وأ
 لسصحملا جئاتنلا نم اقالطنا هميظنتو ميلعتلا هيجون'

 دهشتس ىتلاو ةصصختملا تاسسؤملا راطا ىف اهيلع

 . اديدج اروطت .بيرال
 ةماهزكاارم ةنالئرث ازجلا ىف ةيكيسالكلا ىقيسوملل نا

 نازكرملاو , ةئيطئسق , ةيصاعلا , ناسملن' : ةرثؤمو

 ةدييلو , ةيسلدنالا ديلاقتلاب نامستي نالوالا

 ةليطنسق ةسردم امأ , ةبطرقو :؛ ةطائرغو ةيليبشا

 , ىبرعلا قرشلا ىلع رثكأ ةحتفتم ىفف
 ةسعاذالا اهعبطت ىتلا «٠ تاناوطسالا ناو

 , ىراضحلا اهخيرات ىلع نيهاربلا الو ةيخيراتلا

 كلق ناف تابيرختلاو نمزلا لماوع تناك امهمو

 ' . ةمئاق تيقب نيعاربلا

 نسنقت دق رايعتسالا نأ فسالا عم فرعلنو

 كاذ ٠ ىقيقحلا هيضام نع دلبلا اذه لصف ىف رقبعتو

 نع دهشي املك لهاجتو ةيلك ركنت دق رابعتسالا نأ

 . ةيبرعلا ةينفلا وأ ةيفاقثلا ةايحلا

 تايتكملاو فحاتملاو : ةيئامور الا تسيل راثآلاف

 , ىرخأ ةفاقث نع دهسن' ىتلا بتكلا الا اهب دجوت ال

 نأ نود ,. اذا ةيرئازجلا ةموكحلا ىلع ناكف

 217 . هيجوتلا ريغتا نأ ب دوجوم وه امل ركنتتا



 تقولا سفن ىف ىه رئازجلا ىف تابتكملا نا
 ةينطولا ةفاقثلل لوالا ردصملاو ةيعامجلا <« ةركاذلا »

 ةادأو 2« بلاطلا لمع ةليسو ىنهو 2 ةيملاعلا وأ

 . لماعلا ىلع هيفرت ةليسوو ىطارقونكتلا

 ظفاحملا رود ىلع اهتمهم رصتقت نأ اهل نكمي الو

 نع لصفنت نأ اهنكيي الو نامزالا سباغ لامعال ربخملا

 اهداورل مدقت نأ اهيلع , ةينطولا تاسسؤملا ىقاب

 دعاست نأ اهيلع . ملاعلا ةيقبو مهرضاحو مهيضام

 . ىكارتشالا لضانملا نوكتو : خرؤملا

 , ةهجوملاو ةنوكملاو , ةيحوملا , مالا رادلا نا

 نيضت ىتلا , ةمصاملا رئازجلل ةينطولا ةبتكملا يه
 تابتكملا ةيقب دعاسنو ماهملا عيمج تقولا سمنا ىف

 , ةصاخلا اهتمهم ىلع

 تقرحأ ىتلا ةيهارجالا ةاسأملا اديج .فرعنو

 برح نم ةريخالا رهشالا لالخ رئازجلا ةعماج ةبتكم

 ةليسوو . ةيملاعلا وأ ةينطولا ةفاقثلل لوألا دروملا يطل رئازجلا يف تابتكملا نإ
 , 2 ةلقنتم تابتكم ٠ نأ امك . لماعلا نع هيفَرث ةليسوو ينفلاو بلاطلا لمع

 ىلع رفوتت ال يتلا ثدسملاو ىرفلا دوزتو رطقلا ريعت : ةيئطولا ةبتكملا نم ةدوزم
 ةيئطولا ةبتكملا ناق نهارلا ثقولا يفو . ةيدلب تابتكم الو ةيسردم تابتكم

 باتك 70000 كلمت يهو . ناونع 800.000 اهئارقل مدقت . ةمصاعلا يف -
 . مولعلاو ةفاغثلا نع باتك 45.000 يلاوحو ٠ « ةيبرعلا اهتنيزخ » لكدت

 ةمصاعلا يف ةينطولا ةبتكملا

 مدقت ىهف اهؤانب ديعأ دقو مويلا امأ . ريرحتلا

 لمعلل ةثيدح ةليسو 2, عورفلا عيمج ىف « ةبلطلل
 , ةيملعلا تاساردلاو

 زسكارملا تابتكم وأ « ةيدلبلا تابتكملا امأ
 اعونت رثكأ طمن وحن هجن اهناف ةفلتخملا ةيفاقثلا

 . ةفرعملل شطعتم روهمج+ل ةحلملا تابغرلا ىبلتو
 حلاصمو قئاثوو , ةصصختم تابتكم كانهو

 ماهللا تايجاح  زاهج لك ىف ب. ىبلت ةيقئاثو

 , اهب ةطونملا

 ةدوزسم , ةلقنتم تابثتكم كانه نأ امك

 ىرقلا دوزتو رئازجلا ربعت 2 ةينطولا ةبتكملا نم

 ىلع الو ةيسردم تابتكم ىلع رفوتت ال ىتلا ندملاو

 . ةيدلب هتابتكم

 رسسسحبلا قراشم ىلعو 2 رئازجلا بلق ىفو

 ىسص ٠ رئازجلا ىف تابتكملا مهأ دجوت « جيلخلاو
 , ةينطولا ةبتكملا

 نع ديزي ام ىقلتتل تدعأ ىنلا ةريخالا هذهو

 اسميو  نهارلا تقولا ىف اهناف « باتك ىنويله



 اهلك اهناف ؛ ةفلتخلا ةيفاقثلا زكارملل اهنم ةعباتلا وأ : ةيدلبلا تابتكملا ءاوس

 . ةفرعملل شطعتم بعش تابجاحل بيجتسي « ًاعونتمو اديدج آهاجتا هجتن

 ةعيلقلا يف ةيدلبلا ةينكملا

 حاستمت ب فوفرلا نم رتموليك 57 نم هيلع رفوتت
 راسطا ىف 2, ناونع فلأ 660 ثحابلل وأ ءىراقلل

 ىقلتتو ء حضاوو ىملع ميظنتو , باذجو ىرصع

 ةيعوبسأو ةيموي نيب ةفيحص 2000 ةينطولا ةبتكملا

 . تالجمو

 عيسيمج نم هاقلتت امي  ةينطولا ةبتكملاو

 اهل أوملسي نأ مهيلع بجي ثيح رطقلا ىف نيرشانلا
 ام مظنتو ظفاحتو عمجت ل مهجاتنا خسن نه امددع

 . رئازجلا يضاف .. تاوئس دعب ب حيصي نأ نكمي

 امئاد اراطا اهداورل مدقت ةيئطولا ةبتكملاو

 .تاراعالا ىلا ةفاضالاب ادعقم 450 ىلع ىوتحي لمعلل

 اهديصر » لكشت باتك هفلأ 25 كلمت ىهو

 وأ ىكرت + يسراف طوطخم فلأ 3 ؛« ىبيرعلا

 رقع ىداحلا نينرقلا ىلإ اهضعب عجري 2 ىبرع
 ثحبت ىهو ؛ ناءرقلا نم اخسلو , رشع ىناشلاو

 ىديأ نيب نآلا ىه ىتلا تاطوطخملا عيمج نع نآلا

 . يراخلا ىف وأ رئازجلا ىف ءاوس صاخلا عاطقلا

 مولعلاو ةفاقثلا لثمي باتك فلآ 45 ىلاوح نا

 لمعتس ىتلا تاءارسشلاو تالدابملا كانهو . ةيملاعلا'

 . مذه رئازجلا ةركاذ قيقحت ةداعا ةلمكت ىلع

 هاي .٠ ما

 لبق أم دهع ذنم  ةراضحلا دهاوش نا

 رئازجلا ىف ةرفوتم  هكثيدحلا رصعلا ىلا خيراتلا

 دمهاوشلا هذه تناك لالقتسالا ناباو , ةعونتمو

 ىبساتلا عئاور نم اقالطناو « ةروزم انايحأو ةلوهجم

 باب ىلا ةروصنملا ةعمعوص نمو « ةقيتعلا ىلحلا ىلا
 مل لازام ىنطولا ثأرثلا ناف + راقمت ىف نجارت

 . حيحصلا ههجو ىلع فرعي

 اهدادجأ نع مويلا رئازج لصفت ماع 8000 نأ

  ىلساتلا ىف راقهلا ىقوش لاسش ب اويسر نيذلا
 ىفكت نكت مل نامز ىلع دهشت ىتلا ةلهذملا عئاورلا

 هيف دبال ناك نامز ىفو « موختلا ىلع ةرطيسلا هيف
 نسم تائم لغاشملاو مالحالاو ىنامالا ليجست نم

 ىنامورلا لالتحالا نع مويلا رئازج لصفت نينسلا

 ةبرثالا تاثشقنملا نا ٠ قيتعلا ىرامعملا هعباط نعو

 «نوبه 2 هزابت , داقمت : ةعونتمو ةديدع'رئازجلا ىف

 اهلك . هسبت + سيدت , ةلاق « ةليمج , لاشرش

 ,لازمت ام ىضو ؛؟ ةيروطسأ ةراضحل ةعئار دهاوش

 نعو ىمادقلا هثالارنجلل ةينونحلا حماطملا ىلع دهشن'

 219 . ةضورفملاو ةروزملا ديدهتلا تايلمع
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 ىلإو خيراتلا لبق ام ىلإ اهدهع عجري ةعونعمو ةديدع راشآ وئازسجلا يف دجوت

 - لالقتسالا نابإ  تناكو . ةقيرع ةراشح لع اهلك دهش: ء ثيدحلا رصعلا

 باب ىلإ ةروصنملا ةعموص نمو ؛ ةميدقلا يللا ىلإ يليساتلا عئاور نمو . ةلوهجم

 هيلع ظافحلا ًارابج المع بلطتي ينطولا ثارتلا ناف ؛ داقمت يف نجارت

 , هتقيقحو هايابع نع فشكلاو

 رجاث يليساتلا يف ةعئار موسر

 طلاخللا

 نع مويلا رئازج لصفت ةدس تالآ ةيلامث

 . خيراتلا نع دهشت ةرصتخم ةملكبو

 ىتلا يه رئازمحلا ىف ةينطولا «راثالا ١ نكلو

 للسع . ةيمالسالاو ةيبارعلا ةراضحلا لالطأ اهزربت

 نايسسرف ناك ءاوس  اهتاريثاتو اهعباتت فالتخا

 ىف نويمطافلا وأ , ريشع ىناثلا نرقلا ىف جراوخلا

 ىدأحلا نرقلا ىف نودحوملا وأ , رشاملا نرقلا ةياهن

 دق رئازجلاب اوره نيذلا برعلا عيمج اف «, ةزضع

 . اوشيشو اونب

 ةيبرغملا ضرالا ىلا نييسلدلالا حوزن دعبو
 . بالخ ىرامعم نف ةعورو ةبيط مهعم اوبلج

 اهب دجوي اهتيبلغأ وأ ةيرئازجلا ندملا عيمجو
 ءاهلك ناسملتف , ضرأو بعش نيب ءاقللا اذهل ناديم

 راسثآ اهب . بازيم ندمو ةنيطئسقو 2 ةيصاعلاو

 - ىبرعلا نفلا اذه ىلع دهشت

 اهب دجوت + ناسملن نم ابيرق , ةروصنملا ىفو
 نم ةبيرق , رئازجلا ىف تاعموصلا لمجأ نم ةعموص

 روصق دجوت ةيصاعلا ىفو ةطانرغو ءارمحلا نف
 ةخلتو , عدبت هفيك تفرع ةراضح ىلع دهشت

 دجوي ايفارقونثالاو خيراتلا لبق ام فححتمو . جمدنتو

 . ىكرتلا دهعلا ىلا عجري ةمصاعلاب ميدلق رصق ىف

 ةلماك ةحول مدقت' ةمصاعلاب ةريهشلا ةبصقلا نأ امك

 , هحوطسبو « ةدعاصلاو ةقيضلا هجهنأب , ىكرت ىحل

 يارس
 هذه اومسر نيذلا دادجألا ءالؤ

 لالتحالا نع اهلصفت نيئنسلا نم تاثمو . يليساتلا يف راشملا لامش عئاورلا
 98 ينامو رلا

 ازابيت يف بيقتتو ثحب ثايلمع



 دمحأ رصقب « ةنيطنسق نأ امك . هقلادحو هتايفنحو

 اهب بونجلا ىصقأ ىف ةعقاولا ندملا عيمجو 2 ىاد
 ىتلا ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا هذه نع دهارش

 , اهعامشا هيلع قرشأ ناكم لك ىف تنبو تديش

 لثم ىريوصتلا مسرلاو ىرامعملا نغلا نم لك ناكو
 تاحاجنو بساكم لمجأ مسجت اهلك تناك ىقيسوملا

 . ةينطولا ةيرقبعلا هذه
 لمعت بيقنتلل ةثعب دجوت نعارلا تقولا ىفو

 ةكلممل ىلوالا ةيصاعلا ناك ىذلا ناكملا , ناكملا نيع ىف

 ىلع :ةةعقاولا , دامح ىنب : ةعلق اهب ىنعنو , دامح ىنب

 فلأ عافترا ىلعو « ةليسملا ىقرش لامش ملك 36 دعب
 , ةماهلا ةيجيتارتسالا ىذ , ناسكملا اذه ىفف . ملك

 تلتحا ىتلاو , ةنضحلا لوهس ىلع ءفرشي هنأ ثيح

 ةيصاع نيغولوب نب دامح ديش , ينامورلا دهعلا ىف
 هذه لمشتو . سفع ىداحلا نرقلا ةيادب ىف هتكلمم
 «تارتموليك عبس هلوط روس اهب طيحي ىتلا , ةنيدملا
 . ب نودلخ نبا لاق امك

 ١ ةيمومع ىرخا تائسنمو ايارسو ء دجاسم ةلع »

 ندسم معأ نم ةليوط ةدمل ةنيدملا هذه تيفقبو

 لوط ىلع بصتنت لازت ام مويلاو ٠ طسوالا برغملا

 . ريبكلا دجسملا ةععوص رتم 5
 ةريثك راثآ كانه , تاثشنملا هذه بلاج ىلاو

 اعساو لاجملا حسفت' , انخيرات لحارم ىلع دهشت

 ريرحتلا ةكرعمل ةثيدحلا تايركذللو ةيبعضلا انديلاغتل

 . ىنطولا

 لالطأ اهمدقت يتلا كلت يه ٠ رئازجلا يف ةسبنطولا « راثآلاو تآشنما ١ نإ

 عيجو . اهعرتتو اهتارابتو اهلحارم فلتخم يف « ةيمالسالاو ةيبرعلا ةراضحلا

 , ءاقالا اذ رثأ وأ ناكم اهب دجوي : اهتيبلغأ وأ « رئازجلا ندم

 ةروصنلا راثآ . ناسملت

 راتآلل فحتم دجوي ةيصاعلا رثازجلا ىفو

 ىطعت  ةيرحلا ةقيدح ىف  ةيمالسالاو ةيكيسالكلا

 عطق هب دجوت ثيح 2 برغملا خيرات نع ةلماش ةرظن

 راثآ اياقيو , ىنامورلا ىنانويلا دهعلا ىلا عجرت

 دجوت امك . ىمالسالا دهعلا ىلإ عجرت ةليمج ىرخأ

 رثازجلا نأ ىلع اهلك دهشت ةيديلقتلا ةعانصلل عطق هب

 ضيبالا رحيلاىف مئاورلاو قاوذالل ىقتلم امئاد تناك

 . طسوتملا

 ناسملتو نارهوو ةنيطنسق نه لك ىفو

 راثآىلع ىوتحت فحاتم دجوت ..خلا ةزابتو:لاشرشو

 . ةيمالسالاو ةيكيسالكلا دوهعلا ىلا عجرت تاورثو

 رايقآ دجوت ةمصاعلاب ودرابلا فحتم ىفف

 امك « خيراتلا لبق ام ىلا مجرت ىرخاو ةيفارغونلا

 صوصخلابو ةيوارحصلا ندملا ىف ىرخأ فحاتم دجوت
 , ةيادرغو ةلقرو ىف

 ناك يذلا , ناكلا نيع يف لمعلاب راثآلل ةثعب موقث . نهارلا تفولا يف

 . داح ينب ةعلق يهو ؛ داح ينب ةكلممل ىلوألا ةمصاعلا

 ةليمجللا نرئفلل يشطولا فدتملا يف دوجوم ءداخ يبي ةعلقل زتوربلا نم دسأ

 221 ةمصاعلا يف
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 ةسصاعلا يف ةليمجلا نونفلل ينطولا نحتتملا
9 

 , ىملعلا ثحبلل زكرم حتف « سابع ىنب ىفو
 . ىخيراتلاو ىفارغونتثالا

 لخادو , ةيصاعلاب ةبصقلا ىح لخدم دنعو

 «ىكر تلا دهعلا ىلا مجري ىذلا , ةسيفن ةريمالا نكسم

 . ةيبعشلا ديلاقتلاو نونفلا فحتم دجوي

 ىذلا , ةروئثلا فحتم دجوي ىرخأ ةيحال نمو
 2, ةيئنطولا ريرحتلا برح تايركذ زعأ ىلع ىوتحي
 ل ناببشلا نم نوئوكي ام ابلاغ نيذلا هراوزل مدقي

 , ةيرحلا ةكرعمل ثيدحلا خيراتلا

 بيرقلا وأ ديعبلا ىضاملا اذ ىلا ةفاضالابو

 مسرلاف , عدبمللا رضاحلا رئازجلا ىف مويلا بصتمي
 .دجوت امك 2 اهلك سردت ةثيدحلا ةسدنهلاو تحنلاو

 ىف دجون' امك 2 نييرئازج نيفلؤل ناشلا اذهب هببتك
 . بئاجا نيماسرل ةيتيز تاحول فحاتملا

 رئازجلا ىف ةليمجلا نوئفلل ىنطولا فحتملاف
 - تاناويحلا ةقيدح ىلع فرشي ىذلا  ةمصاعلا

 سيروهشم بناجأ نيماسرل ةيتيز تاحول هب دجوت
 امك ... خلا ؛ اوركلود / ىكرم ىد ١ سيتاه : لثم

 . ةعيدب شوقنو ةعئار ليثامت دجون
 تاحوللا نم ةعومجم فحتملا سفنب دجويو

 تارايتلا عيمج لثبت « نييرئازج نيماسزل ةيتيزلا
 . باسشلا مسرلا اذهل

 مسرلل سصاخ ناكم كانه , اذه لك بلاجبو

 ةرشابم ثوروملا ىديلقتلا نفلا  شسشكرزملا ىتيزلا

 نيريهش نيماسرل ةيسرافلاو ةيمالسالا ديلاقتلا نع
 نيماسرو ءاديحمو رابع ميسر نيوخالا ؛ لثع

 ٠ ملارو مامث لثم ناديملا اذه ىف هبابش

 ةقورأو 2 نيماسرلل داحتا كانه نأ امك

 عالسطا ىلع لمعت اهلك ةينطو ةسردمو «2 :تالدابمو

 ىلع لمعلاو ةينفلا مهكرادم ةيمنتل « راوزلا بلجو

 نأ الا نكمي ال ىتلا ةينفلا ةكرحلا هذه طيشنت

 ةرحاسلا ناولالا هيف عوئتنا دلب ىف ومدنتاو روطتن'

 . ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملاو

 عاقب نب حرقا
 5 يا يع كم أ

 كاذ , فعاضتت ةيرئازجلا ةفاقثلا تايئاكما نا

 ارارقتسسا رئازجلا هيف دهشت ىلنلا تقولا سفن ىف هنأ

 ثعب ىلع ةدهاج لمعت , ىرخأ نيدايم ىف اومنو
 نيدايم ىف ىفاقثلا جاتنالا شاعناو , ديدج جاتنا

 2 خلا نونفلاو « بدالاو « امنيسلاو حرسلا

 جملا
 ءارثاو . ءاصحا ةبهم تناك : لالقتسالا ةادغ

 ضرسعو جاتنالا قيرط نع ىفاقثلا انثارت ةيمنتو
 نع ريبعتلاو .. اصقر وأ ناك احرسم . تالفحلا

 اهلك تناك 2, ةحداكلا انريهامج حماطمو تامامتعا

 ريخالا اذهو ٠ ىرئازجلا ىنطولا حرسملا ىلا عجرت
 ددحتت هتايحالص دهش 5963 رياني 8 ىف أشنأ ىذلا

 : ةلالث نيدايه ىف نكرتتو
 صقرلاو حرسملا ةطساوب ىفاقثلا طيشنتلا

 80 نسم برقي اه ناف اذكهو . ءانغلاو ىقيسسوملاو

 ىنطولا حرسملا تاطاشن ايوئمس اهلمستت , ةيرقو ةئيدم .
 . ىرئازجلا

 عيباسا , تاناجارهم : ةيفاقث هتاءاقل ميظننا

 . 2972 ىف سوت ) ؛ جراخلا ىفو رئازجلا ىف ةيفاقث
 . ( 1972 ىف سيرابو طسوالا قرشلا

 ناديه ىف ايمدسر جراخلا ىف رئازجلا ليثمت
 ءاوسو 2 تاعودملا وأ , ىعاقيالا صقرلا وأ حرسملا
 وأ ةقيقش تامظنم وأ نادلب نم ةوعدب كبلذ ناك
 لمعت ىنلا ةيفاقثلا تالدابملا راطا ىف ناك وأ ؛ ةقيدص
 .كلذ ناك وأ , ملاعلا دالب ةيقب عم اهتيمنت ىلع اندالب
 ةيفاقثلا تاءاقللا ىف ةكراشملا ةطساوب ريخالا ىف
 ىنطولا حرسملا ناف اذكمو . ةيوهجلا دأ اهنم ةيلودلا

 برغملاو سنوت نم لك ىف هضورع مدق دق يرئازجلا
 اينامورو ىتايفوسلا داحتالاو رصمو ايروسو



 ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجو ايفالسغويو ايراغلبو
 . اسنرفو نارياو ايلاطياو اينابساو نابايلاو ادنكو

 تابوعصلا مرو  ةسمهملا هلسهب مايقللو

 ,عفد دق ىرئازجلا ىنطولا حرسملا ناف  .لكاشلاو
 ضرف دق هنأب لوقث نأ مويملا اننكييو « هتايناكما عيمجب

 . اهجراشو رئازجلا لخاد هسفن

 ىنطولا جاتنالا نم ةعومجم ىلع العف رفوتي وهو
 امو ىعاقيالا صقرلل نحل 20 ةبارق ىلع ىوتحت

  ورطلا نسح  ةبصقلا ءانبأ ) ةيحرسم 30 نع ديزي
 وأ . ( طاطملا لعن وذ لجرلا ب نوباوبلا  ةلوغلا

 بالكلا ملح ةايحلا ) ةسبتقمو ةمجرتم تايحرسم
 ره له يشتيف نافا  ةيزاقوقلا ريشابشلا ةرئاد

 ,( ...5؟ دوجرم

 ذدنمو رئازجلا ىف فرعي « ةاوهلا حرسمو »

 طايشنلا اذه ودبيو , اظوحلم اطاسن تاوئس ةدع

 قرفلا موقت ثيح دالبلا برغو قرش ىف صوصخلاب
 دجت ىهو ةبرجتلاو ثحبلل ةريبك هتادوهجمب كانه

 تامظنملا ىف اهادص سملنتو صوصخلاب اهفيجشت

 ؛تاباقتلا , ةفاشكلا , ةبلطلا ء بابشلا , ةيريهامجلا

 . بزحلا

 ىنطولا ريرحتلا ةهبج ةبيبسل نونيدم نحنو
 ىتلا « ةفاقثو حرسم » ةقرف ءاشنا ىف اهتب رجتب
 اهجارخاو اهفيلأتب موقي اه ابلاغ ةريثك اضورع هتسمدق

 اهتايحرسم حجنأو « ةاوهلا بابسلا نم ةعومجم
 . ةأزملا لكاشم ةعاجشب جلاعت ىتلا ةيحرسملا

 ةسقرن دلوم « ةفاقثو حرسم » نع ضخمتو 1

 (يحرسملا طاشنلا ةقرف ) « ثاف » مسساب فرعت ىرخأ

 ةهبجل ةيفاقثلا حلاصملا فارشا تحن تنوكت ىتلا

 , ىنطولا ريرحتلا
 اهب دجوت ةيرئازجلا ةيمالسالا ةفاشكلا نأ امك

 ايونس اناجرهم ماظتناب دعتو , ةيحرسم قرف ةدع
 . « ةاوهلا حرسم » ميجشتل مناغتسم ىف

 , اريبك احاجن ةردابملا هذه فرعتو
 .ةديدج براجت ىطعأ دق ىعماجلا حرسملا نأ امك

 قكرسفلا نم ددع كانه اذه لك بناج ىلاو

 نسم لك ىف ةماه براجتب مايقلا لراحت ةلقتاسم

 ةسقرف اهنيب نمو / منئاغتسمو نارهوو ةنيطنسق
 ديرتو ضورملا ضعب تمدق ىتلا ٠ رحبلا حرسم »
 اهطاشن نوكي نأ ىلع لمسي اهاجنا هجتت نأ اهسفنل
 روهبجلا كرش ثيح كلذ نم دعبأ ىلا بهذتو ايعامج
 تقولا ىفو . ةيلمع ةكراشم تاطاشنلا هنمه' ىف

 يكاك يحرسملا فلؤمال 6 خويشلا »

 تلتمر رسما قرفلل اصاخ ًاسامتها يلوتو ء انالا قرفلا ةموكحلا عجشت

 . ةيانعلاو ةدعاسلا هله ميسجت لإ فدهت تناك تمظن يتلا ثاناجسرهملا

 نافيكلا جرب يف صقرلاو حربملا نونف ةسردم ةباط نم ةيحرسم ةقرف

 لصاوت نأ اهتدهع ىلع ةقرفلا هذه تذخأ نعارلا

 ! « رابكلل ىنهملا نيوكتلا ٠ ةذمالت عم هذه اهتبرجت

 ددنت «نيسي» بتاكل ةيحرسم مهعم تمدق ثيح
 .«كتبيقح ذخ دمحم» ةحرسم ىهو ىرصنعلا زييمتلاب

 ,لوتو ةيفناقثلا قرفلا عجشت ةموكحلا نأ امك

 . ةيحرسملا قرفلل ةصاخ ةيانع
 ناسشلا اذهب مظنت ىتلا ةفلتخملا تاناجرهملاو

 . ةدعاسملا مله ميسجت ىلا فدهت اينا

 ىف ىرج ىذلا ةاوهلا حرسم ناجرهم ناو
 223 اذه عونتو ةيويح زربأ دق 2975ربمفؤ رن ىف ةمصاعلا



 ءارثإو ءاصخإ . يرئازجلا ينطولا جربملا ماهم نم حبصأ لالقتسالا ةادغ

 ىرخأو ةيحرسم تالفح ضرعو جاتنإ قيرط نع كلذو : يفاقثلا انثارت ريوطتر
 ىلع نآلا رفوتي وهو . ةحداكلا انريهاج حماطمو لغاشم نع ريبعتلاو . صئرلل

 جاتنإ نم ةيحرسم نيئالثو ةفداحلا ةيعامجلا تاصقرلا نم نيرشع يلاوح
 . نيبرئازج نيفلؤم

 يرئازلبا ينطولا حرسملا اهسبتقا ةيحررسم ٠ ةدعاقلاو مانئتسالا ٠
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 نسيلثمه روهبجلا ىلإ ثعب ىذلا ؛ حرسملا نم عونلا

 ,ةئس 20نع معرامعأ ديزتال بابش نيطشنمو نيغلؤمو
 لكاشم اوزربأ امك , ةيبعشلا ةفللا كلذ ىف مهتغل

 كلذ ىف نيهدختسم ثيدحلا ىرئازجلا عمتجملا

 . ثيدحلا حرسملا لاكشأو ةيئقتلا لئاسولا

 . اميظع حاجنلا ناكو
 اتسسللا

 . اقح امهم نآلا ربتعي ىئامنيسلا جاتنالا نا

 تاناجرهملا معأ ىف زئاوج ىلع زروحأو مهاس دقف
 برسسح مه ايلمع جاتنالا اذه ادب دقو . ةيلودلا

 لئاسوب ىلوالا ةطرشالا تلجس ثيح : ريرحتلا
 ىذلا , ءانرئازج» : اهرهشأنم ركذن . ادج ةعضاوتم

 ىذلا « ةنيمساي » ؛ لابجلا ىف نيدهاجملاب فرعي

 ىذسلا « بعشلا توص » « نيئجاللا حوزن زربي
 وهو « ةيرحلا قدانب » ؛ ةدحتملا ممالا ةيظنم هتزجنأ

 . ةحلسالا ريرمتا ةيفيك نع طسوتم طيرش
 دهاش ثيح لالقتسالا دعب جاتنالا لصاوتو

 « سساروالا حير » 2« رئازجلا ةكرعم » دوهمجلا

 ىبف ميحجلا ١ , « اصعلاو نويفالا » ء « قيرطلا »

 . بابش نويرئازج اهجرخأ ىتلاو « تاوئس رصشع
 هفرصط نم ةريصق مالفأ ةديع تجتنأ امك

 نام ريثك فرع امك , نابش نييرئازج نييئامديس
 وأ زيلا ١» ,« «.داز » : اريبك احاجن كرتشملا جاقنالا

 . «٠ ةرالح رثكالا تافارتعالا » , « ةيقيقحلا ةايحلا

 ناويدلا ناف / تاذلاب تقولا آذه ىفو

 ىيهني ةيئامئيسلا ةعانصلاو قيروستلل ىرئازجلا
 عيمج نأ امك ةينيطسلفلا ةمواقملا لوح همليف بيكرت
 مالفأ زاجنا ددصب نآلا مه نييرئازجلا نييئانيسلا

 « ةيئاملا نويعلا نع نويقنملا ؛ ليف ريوصت

 « قرشلا يف ةيرود * مليف نم دهتم



 ةكرعملا يفف . ةينطولا ريرحتلا برح لالخ يلمع أدب ؛ يرئازملا يئامنيسلا جاتنالا
 جاشتنإلا حبصأ دقق مريلا امأ . ادج ةميعض لئاسوب لوألا ةطرشألا تلجس
 وأ ةريصقلا مالفألا نم ديدع فرع ثيح , اقح ًاماه يرئازجلا يئاسنيسلا
 . ًاريبك احاجن ء كرتشملا جاتنالا كلذكر « ةليرطلا

 ينيطسلفلا بعشلا ةمواقم لوح ةريخألا ةيرئازجلا مالفألا ىدحإ نم دهشم

 ... خلا داصتقالاو عامتجالاو خيراتلاو ةرسشاعلا ىركذلا ةبسانمب ةريصق وأ ةيليوط

 . لالقتسالل

 لاز ام جاتنا ةيعونو مك ىف تسيل ةيمهالا نا

 ةجاحلا طقف ىمم امناو ةيقيقحلا هسسأ نع ثحبي

 رهظم اذهو « ىئامنيسلا لمعلا ىف ةيغرلاو قوذلاو

 ىذلإو ثلاثلا ملاعلا ممأ نم ريثك عه رئازجلا همسساقتتا

 ناجرهملا لالخ ةقرافالا نييئامنيسلا عامتجا هزربأ

 ىسف 3969 ويلوي ىف دقعنا ىذلا لوالا ىفاقثلا

 . ةيضصاعلا

 ركذت نأ دبال ىئاسيسلا جاتنالا ناديم ىفو

 ميزوتو جاتنا ىلع لمعي ىذلا ةيرئازجلا ثادحالا ناويد

 . ةيقئاثولاو ةيعوبسالا ثادحالا نع مالفالا

 ايعوبسأ نجني ةيرئازجلا ثادحالا ناويدو

 دقف اذه ىلا ةفاضالابو + ةيئامنيس ةروصم ةديرج

 اهنم رثيكلا قحتسي ةيقئاثولا مالفالا نم اديددع جئنأ
 ىذلا , « راصتنالا موي ىاه لوأ ١» : اصاخ اريدقت

 سيئرلا ةرايز » , ندنل ناجرهم ىف ةزئاج ىلع زرحأ
 ىلا نسيدموب سيئرلا ةرايز » , « ايبيل ىلا نيدموب

 19 ةضافتنا » / « راقهلا ىف ةنهم » 2« ايناطيروم

 ىبرعلا سرفلا » « ء بابشلا ديع » , « هينوي
 ء 6 رئازجلا ىف نيجسوك سيئرلا » / « هتيبرتو
 راسخدا : راخدالاو ريفوتلل ىنطولا قودنصلا >

 . «٠ ةيمنتو

 ركذن نأ دبال , ىفاقثلا جاتنالا ناديم ىفو

 بدالا نع نييرئازج نيفلؤل بتك ةدع عبط اضيأ

 ب ل0230 رشللا

 ىسفاقتلا رشنلل لئاسو رئازجلا تراتخا دقل

 ,ةيئامئيسلا راثآلا راد  نويزفلتو ةعاذا : ىريمابجلا

 مالعالاو ةفاقثلل زكارم « رشن « ةيئامنيس تارايس

 تن.وئزفلتكلاو ةةعاذالا

 نريزفلتلاو ةعاذالل ثبلا ناك لالقتسالا ةادغ

 نسم اريغص امسق الا لمشي الو افيعض ةيرئازجلا

 اروصحم ناك هثب ناف نويزفلتلا امأ ؛ ىنطولا بارتلا

 . ةيصاعلا رئازجلا ةقطنم ىلع

 اذه ميزو ةيغب دوهجم لذب طقف 2965 ذئنمو
 . نكمم دح ىصقأ ىلا ثبلا

 نويزفلتلاو ةعاذالا نان ىرخأ ةيحان نمو

 جمارب لاسرال ازكرم نوكتل تدعأ دق تناك ةيرئازجلا

 موسرم ءاجو . اقباس ةيلالتحالا ىوقلا زاهج اهدعي

 ةعاذالل نيديدج الكيهو اميظنت ىطعيل 2967 نبهاوأ 2

 ةسيملتو ةيزكرماللا راطا ىف ةيرئازجلا نويزفلتلاو
 . جاتنالا حلاصم

 ةيطغتلا وه فدهلا ناف , ةعاذالا ناديهم ىفف

 ةماقا نأو , عاطقنا نردب اراهتو اليل دالبلل ةلماشلا

 تاذ ةطسوتم تاجومب لاسرالل نيديدج نيزاهج

 2, ليمارطل  نارهو ىف ايهدحأ تاووليك 0

 225 تددحت دق «  ةنّيطنسق » ءاضيبلا نيع ىف ىئاثلاو
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 ىعاذالا ثبلا ىلا هفدهي ىذلا نيهجتلا جمانرب راطا ىف

 دق نازاهجلا ناذهو . لامشلا رئازج عومجم ريع

 . 5966 ىف لمعلا ىف اعرش

 600 يلا تعفترا دق نيزاهجلا نيذه ةوق نأ امك

 نسسيع زاهجل ةبسنلاب 2968 سرام ىف ) تاووليك

 - نارهو زاهط ةبسنلاب 2969 فيرخ ىفو ءاضيبلا

 مئاد ثي قيقحتو نامف ةيغب كلذو ٠ (  لبمارطل

 نم لك لامش ىتحو لافشلا رئازج عومجم لمشي
 : . سولو برغملا

 تاجوملل تاولك 2000 وذ زاهج ميقأ هزابت ىفو

 ابروأ ىف نيرجاهملا انئاوخال حمسي وهو ؛ ةريصقلا
 كثب 2« ىرخأ ةيحان نمو 2 مهدالب جسمارب ةعباتم نم
 ةطحم تميقأ « ىلودلا ىوتسملا ىلع ةيرئازجلا جماربلا

 ىواشوب ىف ةريصفلا .تاجوملا ىلع لأسرالا ةزهجال

 ةرشع ىلع ىونحب. زكرملا اذهو . ( ةيصاعلا ةيحان )

 تاذ ةسيخ : ةريصقلا تاجوملا ىلع لاسرالل ةزهجأ
 . تاولك 200 تاذ ةسمخو تاولك 0

 ةزلسهجالا هذه قيرط نع ةثوثبملا جماربلاو

 نارهو يف ) طاولك 300 ةطسوتملا تاجوملا لاسرالل نيديدج- نيزاهج ةماقإ نإ

 عامتسالا لمشي نأ ىلإ ندهي زيهجتلل جمائرب راطإ يف تررقت دق ( ءاضيب نيعو
 مث ؛ 1966 يف لمعلا يف نازاهجلا عرش دقو . دالبلا لامش عومجم ةعاذالا ىلإ
 لاسرالل زاهج ازابيت يف ميقأ امك , طاولك 600 ىلإ اهترق تعفترا 1908 يف

 يلودلا ىوتسملا ىلع يرئازجلا جممانربلا رشنلو « ىرخشأ ةيحان نمو . طاولك 0

 : ةريصقلا تاجوملا ىلع لاسرالل زكرم ( ةمصاعلا ةيحان ) يداشوب يف ميتأ دقف

 اهنم ةسخ : ةريصقلا تاجوملا ىلع لاسرالل ةزهجأ ةرشع ىلع يوتحي وهو
 يف لاسرالل ةكبش ءاشنإ مت اريخأو . طاولك 100 ب سخو طاولك 50 ب

 ., ءارحصلا

 ةنيطنسق برق ؛ ءاضيب نيع زاهج

 . عاطقنا نودب راهن ليل « دالبلا عومجم ةيطغت وه ررقملا فدهلا

 ةمصاعلا « يرثازجلا ثويزفلتلاو ةعاذالا

 ىلا لصت . ىرخأ ةزهجأ ةعبرأ ىف ةجومدم ةعومجم
 : ةيتآلا قطانملا

 اييقيرفا 2 ةيفانيدنكسا 2 ةيبرغلا ابروأ

 , ةيبرغلا

 ايقيرفا , ادنك' , ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا

 , ةيقرشلا

 .ىندالا#» طسوالا قرشلا , ىقعسولا اكيرمأ

 . ايسآ , ةيبونجلا اكيرمأ

 ةسيوارحص ةكبش نأ ىلا ريشن ريخالا ىفو
 . تئشنأ دق ةطسوتملا تاجوللا ىلع لاسرالل ةيعاذا

 لاصتالل ةليسو مويلا حبصأ نويزفلتلا نا
 ةطقن ئصقأ ىلا دتمت نأ بجي هتماقا نأ ةجردل ةماه

 دالبلا نم ةطقن ىصقأ ىف نونطاوملا نكمتي ىتح ةنكمم
 ىف ىرجي امب ىح لاصتا ىلع  هلضفب اوظفاحي نأ
 . مهنطو ىف ثدحي أمبو ملاعلا

 ةيمنتلل اعساو اجمانرب .ةتدعأ دق ةموكحلا ناو

 عومجم ةيطغت ىلا نيتعباتتم نيتلحرم ىلع « لصيس
 ْ . ىئطولا بارعلا



 عورشم ناف 2.رئازجلا لامسب قلعتي اميفق
 تاذ لاسرالا تاطحم نم ددع ىلع دمتعي عسوتلا

 نم ددع لضفب اهتوق دادزتسسو طسوتمو ىوق مجح

 عيمجو بارتلا ةيطغت ةلمكتي ةفلكم ةلصوملا ةزهجالا
 ةكبش ةطساوب ضعبلا اهضعب ةلصتم .تاطحملا هذه

 لعجي ىذلا رمالا اسنرفب نآلا لاصتا اهلو ةيكلسال

 ةلسرملا جماربلا ىقلتي نأ عيطتسي ىئازجملا لامش

 امرودب رئازجلا نأ امك نويزفوروالا قيرط نسع
 . ايوروأ وحن جمارب لسرت نأ اهنكمي

 عورشملا اذه نم ءاهتنالا مت 2970 هينوي 19 ىفو

 ىقاب ناف ءارحصلا ىتيالو ءانثتساب : ىزيهجنلا
 . نويزفلتلا هلصي ىنطولا بارتلا

 ةكبش ةماقا ررقت دقف بونجلا ةفطنمل ةيسنلابو
 سنارهو : ةثالث رواحمل اعبت روطتت ىكلساللا لاسرالل

 ب ةلقرو ب ةلنيطنسق ةيادرغ  ةمصاعلا , راش

 جماربلا لاصيا ىلع ليعت ىهر  دوعسم ىنساح
 ,ةنيطتسقو نارهوو ةمصاعلا نم ةلسرملاو بونجلا وحن

 ةزهجال ةكببش ةماقا ررقملا نم هناف ىرخأ ةيحان نمو

 ىف ةماهلا تاهجلا ةيطغت ةيغب لاصيالاو لاسرالا

 . ءارحصلا لامش

 ةراشالا نكمي جاتنالا لكايم ةيمئت صخت اميفو
 : ةيلاتلا تازاجنالا ىلا

 ىستلا ةنيطنسق ىف نويزفلتلاو ةعاذالا راد

 . لافشالا نم ةنس دعب 75968 سرام 29 ىف تنشد

 : ةئيطنسق ىف لاسرالا زاهج
 جماربلا ثبي لاسرالل ىرئازج زاهج لوأ هنا

 ىف أدب :« لحكل .فاكلا ىف كلذو ءاطخ 625 ىلع

 غلبت , ةنيطنسق نم ابيرق 5968 سرام ىق لاسرألا

 تاولك ةرسشع هتوق

 : نارهو ىف نويزفلتلاو ةعاذالا راد

 نوؤشلاو ةينفلا حلاصملا ىلع ىوتحت يىهر
 اضيأ مضتو 2 نارهوب ةيوهجلا ةرادالل ةيرادالا

 امديسلاب ةصاخ ىرخا تاعاقو جاتنالل نيهويدتسا

 . مالفالا بيكرتو ةينويزفيلتلا
 :ىشلا دقف ةينفلا تاراطالا نيوكت ناديه ىفو

 ... خلا نيروصمو نيينف نيبقارم نيوكتل زكر
 : ةيئامئيسلا راثآلا راد

 ةيلئامئيسلا راثآلل ةينطو راد رئازجلاب دجوي
 نارعد ىف ةئثلاثو ةمصاعلا ىف نيتعاق ىلع رفوتت

 ىمم اهتسهمو « ةبانع ىف ىرخأو ةنيطنسق ىف ةعبارو
 ايهعاونا عيمجب ةيئامنيسلا قئاثولاىلع ةظفاحملا

 مالفالا عيمج ضرعو , (... خلا قثاثو « مالفأ )

 ىلع - لصيم « ةيمنثلل ًاعساو ًاعورشم ةموكحلا تدعأ ٠ نويزفلتلا نادبم يفو
 1970 ناوج 19 يفو . ينطولا بارتلا عرمجم ةيطغت ىلإ  نيتعباشتم نيتلحرم
 تحبصأ دق دالبلا لامش تاهج عبس نا ثيح : تبى دق ىلرألا ةلحرملا تنإك

 ةماقإ ررقملا نم هناف بونجلا ةقطنم صخب اميفو . ينويزفاتلا لاسرالا ىقلتت
 7 نأغلا اذهب ةكبش

 ةينقت وأ ةيفاقث وأ ةيوبرت ةياغ اهل ىتلا ةيئامنيسلا
 , ةضحم

 ةيفاقثلا ةيمنتلا ىف ةسسؤملا هذه ةكراشم نا

 اهجمارب ةيعون ناف لعفلابو , هيف لادج ال رمأ ةيئطولا
 ةيبعش ةسسؤم اهنم تلعج ةديهزلا لوخدلا داعسأو
 ًاهتيقل ىتلا ةعمسلاو حاحلالل انه انب ةرورض الو

 رسبتعت ثيح جراخلا ىف وأ رئازجلا ىف انه ءاوس
 . ملاعلا ىف ةيئامنيسلا راثآلا رود نسحأ نه كانه

 يبعستلا فافيسلدشنلا

 تاعاق ةكبش لكي ىئامنيسلا سقنلا زكرم نا
 ىلا امنسلا لقتي ثيح ةيئامئسلا راثآلا رادو ضرعلا

 ريهامجلا عالطا ىف مهاسي رهو : ةيئانلا قطانملا

 ىوبرت عباط تاذ مالفأ نم هضرعي امب اهئيوكتو
 ةبسانمب رسيمامجلا دينجت ىف مهاسيو ٠ ىفاقثو
 اهرقت ىتلا ةينطولا ةحلصملا تاذ تالمحلا تايربك

 . ةموكحلا
 ةرايس 34 هب علطضت .زكرملا اذه طاشنو

 رتميلم 35 و 56 تارماكب ةزهجع , ةلقننملا امنيسلل

 ,ةسيرئازجلا قطانملا فلتخم للك نودب ربعت ىتلاو
227 



 ةعبارو نارهو يف ىرخأو « ةمصاعلا يف نيتعاق ىلع ةيقئاثولا مالفألا راد رئوتت
 « ةديهزلا لوخدلا راعسأو اهجتأرب ةيعون ناو . ةباتع يف ةسماخنو «ء ةنيطنسق يف
 , راهل لبل « داورلاب صخت ةيبعش راد اهنم تلعج

 ةمصاعلا يف يبرعلا يديهم نب عراش ةعاق

 اضرع 9.378 زكرملا مظن ةريخالا تاونسلا لالخو

 . نيدهاشملا نم نويلم 29 نع ديزي اه هرضح 228

 يباكسكلاو ةفاحتيصلا عيموكنوّكذ

 نيب ناطاشنلا ناذه نآأك 2966 ىفناج ةياغل

 ةدع اذه ىلا ةفاضالاب كلمت ةيسئرف تاكرش ىديأ

 . دالبلا لخاد عيزوتلل ةكبشو عيبلل طقن

 رضنلل ةيئطولا ةكرشلا ءاشنا من 2966 ىف ذا

 ةيرئازجلا ةلودلا ملست راطا ىف كلذو عيزوتلاو

 ٠ باتكلاو ةفاحصلا عيزوتو جاتنا لئاسول

 ةينطولا ةكرشلا تناك اهئاشنا ةيادب ىفو
 م «لاصيالا» ماهيب طقف ةفلكم عميزوتلاو سئنلل

 هيجوت ددحتو اهتاطاشن ةعيبط تعسوت نأ دعبو
 ىرخأ تايحالص مامأ اهسفن تدجو ةينطولا ةسايسلا

 ,داريتسالا : ادج ةماه تاراكتحا عبرأ اهل تملسو

 لخاد رشنلا . رئازجلا ىف باتكلاو ةفاحصلا عيزوت

 بتكلاو فخحصلا ريدصت , ىرئازجلا بآرتلا
 راسكتحا اهتدهمب هتطينأ 2969 ىفو . ةيرئازجلا
 . ةيسردملا تاودالاو قرولا داريتسإ وهو سماخ

 ةكرشلا ناف , ريشانك اهطاسشن راطا ىفو

 ةديدجلا معاربلا عجشت عيزوتلاو رشنلل ةينطولا
 امب دالبلا ىلع هفرعتلا ىف مهاستو ةيئغلا بهاوملاو

 ةسعونتم بتكو ةيراكذت .تاقاطبو لئالد نم هجتنت
 . اهرهاظم فلتخمو , رئازجلاب قلعتت

 نسم ةكبش دالبلا ربع روطتت اهفارشأ .تحناو
 انايحأو ةماع ةفصب باتكلا ةيمنت ىف مهاست تابتكملا

 ,« ىبيرعلا باستكلا لثم نيعم صصخت اهل نوكي
 ةيعماجلا قئايولاو ٠ ىبطلاو ىملعلاو ىنقتلا باتكلا

 55 خلا ردانلا باتكلاو

 رشنلل ةيينطولا ةكرشلا ناف ريخالا ىفو
 ىسسسنطولا دهعملا عم ةقيثو ةكراسمب « عيزوتلاو

 . ل ةيسردملا بتكلا عيزون نمضت  ةيجوغاديبلل
 اديازت رئازجلا ىف فرعي بتكلا عيب نا

 اهفراعم عيسوت ىف ةيبعشلا ةبغرلا نع ربعي الصاوتم
 . اهتاعلطت ةيبلتو اهراكفأ فيقثتو

 «ةيب رعلا ةبتكملا» ةيريدم لاه سسأر عغترا دقف
 جد 37,.138:.4و 22 ىلا 1963 ىف ج.د 408.373:3 نه

 دسق «ةيسنئرفلا ةبتكملا مسق نأ امك» . 297+ ىف

 .يدد 918.565,98 نم ةلخرملا سفنل هلام سأر مفترا

 يق 11.695.622:03 ىلا

 ةينطولاةكرسشلا اهتعبط ىتلا بتكلا عومجم امأ

 74 غسلب , تاوئسم سمح لالخ , عيزوتلاو رشنلل



 ةيسئرفلا ةغللاب 53 ةيبرعلا ةغللاب 25 اهنم , اناونع

 , افلأ 400 ىلاوح اهخسسن عومجم خلبيو

 سالعإلاو ةفافثلازكارسم

 ططخملا ررق ىتلا مالعالاو ةفاقثلا زكارم نا

 اقح لثمت ٠ نطولا نم طاقن ةدع ىف اهتماقا ىعابرلا

 تاسطاشنلا فلتخم ةاوه نضتحت ةيفاقث تابكرم

 . ةيفاقثلا

 10.000 ىلاوح مضت' ةبتاكم دجون' زكرم لك ىفو

 تاسشقانملاو هتارضاحملاو مالفالا ضرعل ةعاقو : باتك

 , صخش 1000 ىلاووسح نضتحت ... خلا رتسلاو

 يقيسوملا عامتسال ىرخأ ةعاقو , تايرودلل ةعاقو

 3 منلا
 ةفاقثلاو مالعالا زكرم حتف ةيصاعلا ىنو

 ناحتفيس امهئاف ىزو ىزتو ةنتاب نكرم امأ : هباوبأ

 ءاسننا ةموكحلا تررق انيك بسد رق امنع امهباوبأ

 سرام ىف نشد راطالا اذه ىفو جراخلا ىف زكارم

 . توريب زكرم 2

 ةيفاقثلا عيباتتسمألا

 مس سيباسأ ايرود ةفاقثلاو مالعالا ةرازو مظدت

 فشكت ميباسالا هذهو , اهجراخو رئازجلا ىف ةيفاقث

 ةيئفلا تارهاظتلا فلتخس“ اهفرعتو ريهامجلل

 فيطسو ةنيطنسق نم الك ناف اذكمو . ةينطولا

 تفرع دق ىتلا ةيفاقثلا اهعيباسأ تشاع دق نارهوو

 ١ اميظع احاجن

 عيباسالاحاجنلا سفن تقرع ىرخأ ةيحان نمو

 توريبو ١ سنوق .نم لك ىف تمظن ىتلا ةيفاقثلا

 . سيرابو , تيوكلاو , دادغبو

 نأ اهداورل نكمي ثيح ؛
 تابكرم ةقيقح لكشت مالعالاو ةئاقثلا ركارم

 ٠ مهتبغر يبلي ام عيج اهب اودجي

 راقملا ء ضراعملاو امتيسلاو , حربملا ةعاق ؛ ةمسصاعلا يف مالعالاو ةفاقثلا زكري
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 تيسشاوجلا

 ىتلا كلت ىسه اهيغتبن ىتلا ةيكارتشالا نأ د

 . «٠ نيئطوملا ميمج نيب ةلادعلاو ةاواسملا ققحت

 رساربف ةنتاب س نيدموب ىراوهلا سيئرلا )
 8 ( . ١

 ةطلسلا متهت ةططخلا ةلماشلا ةروثلا بئاج ىلا

 ةيوهجلا قراوفلا ةروص شضيفختب مامتعا اميأ ةيروقلا
 ةمدعملا تايالولا ىف ةصاخلا جماربلا ذيفنتب كلذو

 . ( ايعامتجاو ايداصتقا اهب ضرهنلا دصق

 مزع نع ةروثلا سلجم سيئر نلعأ 2965 ذئمو
 ىف ةروطتمو ةيلغ رئازج كانه نوكت ال نأ ىلع ةعوكحلا

 بح نا . هفايرالا ىف ةفلختم ىرخأ رئازجو ندملا

 ةيكارتشالا رئازجلا ةسايسس ىدحي ىذلا ةلادعلا

 : عيمملا ةيهافرو تالوخدملل الداع !هيزوت بلطتي

 ةسيرئازج تايالد عبس تظح نآلا دح ىلاو

 : تايالو ىهو صاخلا ةيمنتلا جمان ربب

 'ج .د نويلم 300م 32966 تاحاولا

 .ج .د نويلم ن0 7 8 ساروألا 35

 .ج .د نويلم 550 968 ىربكلإ لئابقلا
 .يجاح رايلم ,. 2969 ىرطيتلا

 .ج د رايلم ب 2976 فيطنس

 جاد رايلم - 2970 ناسمللا

 ؛ج .د رايلم 297: ةديعس

 ريفوت ىلع ةصاخلا جماربلا هذه تدعاس دقلو

 ةيقرتلا لئثاسوو جالعلاو سرادملاو ةيهافرلاو ومنلا

 روطتلا اذه ىلع لدأ الو . ةريقفلا قطانملا هذه ىف

 ١ىف تققحت ىتلا تازاجنالا نم ةيرثازجلا فايرالا ىف

 . ىربكلا لئابقلا» ساروالاو تاحاولا تايالر

 تاتكاولا ةجبالو ةحمضت
 ىف ةلقرو ةنيدمب ءارزولا سلجم دقعنا نأ ذنم

 لع اننأر تاحاولا ةبالو حمالم تريغت 565 ربوتكأ

 . بقع
 : ىلا ةراشالا ردجت ىرلا لاجم ىفف

 ىلع دتمت ىتلا ةيقسملا تاحاسملا ميظنت ب

 ترقتو ىداولاو ةلقرو رئاود لع ةعزوم راتكع 5

 دق تاحاولا ةيالو ناف ٠1966 ربوتكا يف ةلثرو يف ءارزولا سلجم عامتجا ذئم
 ءاشب لاثمك مدقن ناكسالا ناديم يفف . ايدج ًارييغت اهرهظمو اههجو ربغت
 , رياغم ناكسل نكسم 8

 اينواعت يف نيعمجملا ءارقفلا نيحالسلا ىلع تعزو
 . اراتكه 1918 ىلع لمتشت



 مطق ىلا ةحاسم لك تمسقو . ةيادرغو طاوغالاو

 ءارسمسقف ىلع تعزر دححاولا راتكهلا قوفت ةيضرأ

 هب ىظحي اه .قع ةدايزو ٠ تاينواعتلا نمصض نيحالفلا

 اضرق ايرهش نوقلتي مهئاف نكس نم نوحالفلا ءالؤم
 لجأ دعب ضوعي معرسأ ةلاعال .ج .د 500 هردق
 . تاونس 8 و 7 نيب حواري

 «ديمالا» لهس حالصتسا ىلع دعاسي رثب رفح

 خلبتو . راتكه 600 هتحاسم غلبت ىذلا بازملاب
 ةهج نم منو . ةيناثلا ىف رتل 290 رئبلا اذه ةرازغ

 35 ىرل « ءايضلا ١» فافض ىف رابآ 8 رفح ىرخأ
 . راتكم

 ىلا اهب سأب ال ةدعاسم ةموكحلا ثمدق دقلو

 ثيح ةقطنملا هذه ىف ىشاوملا ىبرمو نيعرازملا

 « سورخم ىديس ه ىف منغلا ةيبرتل ةينواعت تأشنأ

 هردسمق اضرق هتقلثو طاوغالا ةنيدم نم برقلان

 ةلسماش ةروث قيبطت ىلع هيف لمعت يذلا تقولا سفن يف ةبروللا ةطلسلا نإ
 لك حتمي كلذو ةيرهبللا قرارفلا نم صيقتتلاب ؛ صوصخلاب ثمتها ؛ ةططخعو
 يف لغاشلا لغشلاو . ةيعامتجالاو ةيداصنقالا ةيمنلل ًاصاعن اجاب ةمورحم ةيالو

 ًاعبزوت باطني « رئازجلل ةيكارتشالا ةسايسلا هلرحب يذلاو ةلماش ةلادع رارنإ

 . ةايلا ىوتسو لمعلا ًايرررضو الداع

 نسم .ج .د نيباله 5 تمدق امل" ( 0

 * ةقطنملا ىف نيحالغلا راغص نه (372) ىلا ضورقلا

 ةمئزاللا ةيزيهجتلا تاودالا ءارش نم مهتيكمتل

 ْ . مهيضارأ حالصتسال

 ةسحاسملا نم ةيضرأ ةعطق (52) تعزو امك
 نكاسملا حيتافم اضيأ اوقلت نيذلا لحرلا ىلع ةيقسملا
 هذه نم ةعطق لك ةحاسم غلبتو . اثيدح تينب ىتلا

 .ةلخن (100) ةئام ىلاوح اهب راتكع 2,5 ةيضرالا عطقلا

 لماعم (5) ةسمخ ءانب مت ةعانصلا ناديع ىفو

 ةيئانلا قطانملا ةبرهك بناج ىلا اذه ؛ رمتلا فييكتل
 235 زاغلا لاخداو «قالوا» د «ىزيليا» و «تاناج» لثم



 600 للبت ةحاسم يف بازيم يف ديمحلا لهس شاعنإ نم ةسبئام رثب تنكم دقل

 ىلع لمعيس « ةيمنصلا يداو يف رابآ 8 رفح ناف « ىرخأ ةيحال نمو . راثكه
 . اراتكه 35 يقس

 . طاوغالا ةئيدم ىلا ىعيبطلا

 ءانب لاثملا ليبس ىلع ركذن نكسلا ناديه ىفو

 . « ريغملا ١ ةقطنم ناكسل نكسم (208)

 ادب 5 55

 لوسحت ةلحرم مويلا ساروالا ةبالو زاتجت

 .ةدع تزجلنأ الثم ةعانصلا لاجم ىفف 2 ةلماش

 لماعم ةماقاو هفايرالا ةبرهك اساسا مهت عيراشم

 , ةينطابلا هتاورثلا لالغتساو فييكتل
 تلخدأ دقلف فايرالا ةيبرهكب قلعتي اميفف

 جماربلا ىف اهيلع صوصنملا قطانملا عيمج ىلا ءابرهكلا
 ىتيرق امه ةيلمعلا هذه اهتلمش ىتلا ىرقلا رخآو

 . 5972 ليربأ ىف «رذاعلإ ةرومش »و « ةلافوت »

 را ةرسكسبت » ىف رمثلا فييكت المعم امأ
 . لمعلا ىف اعرشو ايهئانب نم ىهتنا دقف « اقلوط د 236

 (2.373) نالغشي امك « نط 51.700 ايونس ناجلاعيو
 عيسوتو ةغابدلا لمعم ءانب نم اضيأ ىهتناو « الماع

 ةدحولا هذه جتنتو ةنئاب ىف نيدوجوملا ةنوحاطلا

 ةفيطظو (3350) ةرفوم ايموي اراطنق 2000 ةريخالا

 . ةديدج
 ناف ةيئطابلا تاورثلا لالغتساب قلعتي اميفو

 دق «لومشا» ىف ساحنلا ندعبب ةصاخلا ثاحبالا

 امأ . ابيرق ساحنلا لالغتسا ةيلمع أديتسو تيهتنا

 فزخلاوجيسنلا جاتنال ةيديلقتلا تادحولا صخي اميف
 ثاثالاو لزسغلاو تايئاطبلاو ةهابدلاو ةدارسلاو

 ءانب نم ىهتنا ةيجاتنا ةدحو 23 نيب نمف ةشوقنملا

 . زاجنالا قيرط ىف ىقابلاو اهنم (7) ةعبس
 ندم طبرل ةيراجلا لامعالا ناف ىرخأ ةهج نمو

 ىساح نم قلطنملا زاغلا بوبنأب ةكيربو ةركسبو ةنتاب
 . 2972 .ضخاوأ ىف ىهتنتس لهرلا

 ءاسنب نم ىهتنا ىحايسلا زيهجتلا لاجم ىفو
 سيرأو داقمت ندم ىف ىرخأ تازاجتاو ةركسب قدنف

 . ةعنمو سنوشمو

 307 و امسق 593 ءادب ميلعتلا ناديهم ىف مئو

 هذه ىف ثيمالتلا ددع نأ ىلا ةراشالا ردجتو . انكسم
 ىلا 2962 ةلس ىف (35.000) نه مفترا دق ةيالولا

 . 729795 ةنس ىف (507.526)

 . اهوحت قمعأ يف « مويلا ساررألا ةبالو نإ , اهزاجنإ قيرط يف نكاسم



 307 و امسق 598 ءامني مت « ساروألا ةيالو يف هريوطنو ميلعتلا ةيمنت راطإ يف
 ىلإ 1982 يف 35.000 نم سرادملا اولخد نيذلا ذيمالتلا ددع عفترا امك( نكسم
 دهاعم 8 ثزجنأ دقف « ةضايرلاو بابشلاب قلعتي اميفو . 1971 يف 46

 . ةيبعش ةيضاير تابكرم 7 و طسوتملا ميلعتلل

 , بابشلا رادو بعلم « يسردم يح : ةئتاب

 ىفشتسم ءانب ةيمومعلا ةحصلا ناديم ىف مثو

 ةيحص زكارم (6) و ةناوره ىف رخأآو سيرأ ىه
 . جالعلل ةعاق 22و

 مصاوع ىف ةعونتم تادايع 6 ءانب لصاوتي امك

 ضارسسمأ حانجل لماكلا زيهجتلا ميت امنيب تارئادلا

 . ةلشنخب ةيردصلا ضارمالا حانجو ةلئايب نويعلا

 ةراشالا ردجت ةضايرلاو بابشلاب قلعتي اميفو
 تايوناث (9) ىف ةيضايرلا تااشنملا زاسحنا ىلا

 :ةيبعش ةيضاير تابكرم.7 زاجناو طسوتملا ميلعتلل
 نسع » و ةناوره ىف ةفلتخملا تاضايرلا بعالم امأ

 . اهتثيهت نه ىهتنا دقف « ةرطنقلا ١» و « ةتوت

 ةيحص زكارم 6 و سيرأو ةناورم ىفشتسم زاجنإ مث ؛ ةيمومعلا ةحصلا ناديم يف
 يف تاحصم 8 ءادلبل ةيداع ةقيرطب لاغشالا لصاوتت امك . جالعلل ةعاق 12 و
 ةحنجأو ةنئاب يف نوبعلا ضارمأ ةحتجأ زيهجت ايامع متو . تارئادلا زكارم
 , ةلشطخ يف ةيلقعلا ضارمألا

 ةنئاي ىفكش

 لكئابعلا ةيملس
 ى ١

 هوزد ىزيت» ىف ءارزولا سلجم دقعنأ نأ ذنم .

 ىلا ىربكلا لئابقلا ةبالو تلوحت 2058 ربوثكأ ىف
 لاجم ىف اهرايث ثتأ قاطنلا ةعساو لغش ةريضح

 . ةيستلا

 هكاوفلا راجشأ عيزوت مت ىحالفلا ناديملا ىفف
 . نيحالفلا ىلع اناحم

 237 1969 ةنس ىف ةرجش ( 490.000 تعزو
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 يف ًاذيملت 94,296 ؟ اروهثم ًامدقت ىربكلا لئابفلا ةيالو يف سيردقلا فرع
 يئادتبالا يف 1971-1972 مسوم يف 135,123 ىلإ ددسلا اذه عفترا , 698
 وزو يزيت يف طسودملا ميلعتلل دهم ةلحرملا سفن يف 23,700 ىلإ 9,788 نمو

 820.000 تعزو ل

 910.000 تعزو

 1970 ةسلس ىف ةرجش

 1972 ةنلس ىف ةرجش

 1972 ةنس يف ةرجش 1.200.000 غزوتس امك

 ةلسس ىف ملك 29 نه لسعلا جاتنا عفترا دقل
 ىرخأ ةهج نم منو . 29775 ىف ملك 20.000 ىلا 9

 : ةيديلقث تادحو ةدع ءانب

 يف «سايدا» و «نزغار» ىف لزغلل تادحو 3

 . ءماصعوب» 238

 تيآ ١ ىف راخفلاو فزخلل ناثنثا ناتادحو 5

 .ء «حولول» و «ريح

 و هةريوب» ىف لحل ةعانصل تادحو 3

 . «ىلب ىلبد و «ىتغوي»

 ىزيت» ىف هشوقتملا ثاثالا عئصل ةدحو ب

 . بشار

 ىف ىراذملاو لالسلا ةعانصل تادحو 3

 . «ةيضاو١ و «ةيرصضخالا» و «سلد»

 ىسف ةميدقلا ةحلسالا ةعانصل ةدحو

 «نسوتحا»

 ادوهشم اروطت ىئادتبالا ميلعتلا روطنت دقلو

 ىسف 94,296 نم ذيمالتلا ددع مفترا ثيح

 ىف 2 ةئلس ىف 3235.223 ىلا 2969 2 98

 سفن ىف 23.700 ىلا 9.759 نمو ىثادتبالا ميلعتلا

 بي توام

 سيللد وزو يزين قيرط ىلع رسج

 397+ سوتكأ ىفو . ىؤئاثلا ميلعتلل ةيسنلاب ةرتفلا

 , ماعلا ميلعتلل تايوناث 7 و ةديدج تايوناث 6 تحتف

 «لبانم جرب» و «ةقزازع» ىف تايوناثلا هذه تميقأو

 «ةيرضخالا» و «نازيملا عارد» و «ةرسيوب» و

 832 ءانب مت نكسلا لاجم ىفو «نئتاغآ تان ءاعبرالاو»

 ائكسم 604 *انب 2972 ةنس لالخ متيس امك انكسم

 . نسا

 ءانب ىلا ةيحبصلا تازيهجتلا ناديم ىف ريسنو

 نسلكإرم 4 و ةدالولل تادايع و و ةيحص زكارم 5
 . لسلا ةحفاكمل



 ةيالو تحبصأ ؛ وزو يزيت يف ءارزولا سلجم عامتجا خيرات ٠ 1988 ربوتكا ذنم
 لغشلل ةعساو ةريظح ىربكلا لئابقلا

 مث ناكسالا ناديم يف اهزاجنإ متيس رخخآ نكسم 604 نأ امك « ًانكسم 832 ٠

 , 1972 ةئس لالخ
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 دزو يزيت ىف راغصلا لافطألل زكرم







 الاحعلا " ف ركازتحلا

 ىسبرعلا برغلا بلق ىف ةعقاولا رئازجلا نا
 ىف ةزاتمم ةناكم لتحت روصعلا ربعو امئاد هتمناك

 ىتلا رئازجلا نأ امك . ايسآو ايقيرفاو ابورأ قرتفم

 ملا ىبرعلا ملاعلاو ايققيرقا ىلا تقولا سفن ىف ىمتنت
 لغرتت نأو رامعتسالا دض' حافكلاو لاضنلانع فقوتت

 روطتلل ماعلا رايتلائف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم

 اهتداق ىتلا ريرحتلا برح ناو . بوعشلا مدقتو

 ىف ل تراثأ دق تاونس عبس نع ديزي ام رئازجلا
 ارايت ب اثيدح ةروطتملا نادلبلا ىف اصوصخو ملاعلا

 . باجعالاو نماضتلا نه اعساو

 ىلع تلصح نأ دعب . رئازجلا ىلع ناكو

 مرستحت نأو اهسفنل ةيفو ىقت نأ « اهلالقتسا

 ةدييعاسلا اهروبم مدقت نأو اهتامازتلا

 بوسعشللو , ةلداعلا اسياضقلل هييأتلاو

 تطبر ىتلا رئازجلاو , اهتيرح لصحأ نم ةحئاكملا

 ةيلودلا تاقالعلا ىف ةيرورضلا تالوحتلاب اهروطت

 ,ثلاثلا ملاعلا ىف حتفتلاو شاعتنالا عباطب ةعوبطملا

 اذهل اذا لثمتت ةيجراخلا اهتسايبس عم ايشامتو

 . ىنايسلا ب ىقارقجلاو ىخيراتلا جودزملا عقاولا

 اهلالقثسا ىلع تلمصح ىتلا رئازجلا ناف لعفلابو

 اهتايناكما لك دنجت نأ الأ اهناكساب نكي مل اهتدايسو

 اهلمعل ةآرم ىجراخلا ديعصلا ىلع اهلغاشم نوسكتلا
 ناف ىرخأ ةرابعبو . لخادلا ىف ةيمنتلا لجأ نم

 رارسقتسالا لماع , ةيكارتشالا رئازجلا تارايتخا

 ىف ةلامف ةيعاسم ىهل ٠ ةيبعشلا ريهامجلا مدقتو

 حلاصل لمعلا نم نكمت تقولا سفن ىف ىهو ملسلا

 ناف ىلاثلابو . ةيلودلا تاقالعلا ىف ىملس دوطت

 ىشامتت رئازطلا اهنع عفادتو تعفاد ىتلا فقاودا

 نس يزعت وأ نامض ىلع ةمصملا نادليلا حماطمو

 ىرسبكلا ةيبلغالا حماطم كلذ لالخ نمو اهلالقتسا

 رامعتسالا فرط نم اهروطت فقوأ ىتثلا ةيناسنالل

 رايثلا ىف رئازجلا تعفدنا . ةيناثلا ةيملاعلا برحعلا ةياهل عم
 اهتمضاخ ىتلا ريرحعتلا برح تراثا دقو . بوعشلا مدقتل ماعلا

 دييأتلاو نماضتلا نم ةعساو ةجوم , تاوتمس عببس نع ديزي ال

 , وسلا قيرط ىف ةرئاسلا نادلبلا طسو اصوصخو ملاعلا ىف

 . 62 ويئوي 5 ىف ةيبعش تارهاظم : ةوصاعلا



 , ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلاو ديدجلا رامعتسالا . ةيلايربمالاو ديدجلا رامعتسالا نه هنلقرع تمن' وأ

 ءةسه لك « ةيرصنعلا ةيظلالا ميسرت تالواحمو ةيمنثلا قرط نع اثحب , رايتخالا اذه نأ الا

 , ةيقيرفالا ةراقلا نمأ ددهت اراطخأ لكشت ميدج لود ماظن داجياب امتح ريب ةقسنملاو ةعيرسلا

 طشسوالا قرشلا ىف امدجن اهسفن راطخالا هذهو ريبعتلا ناو , ةرطيسلل موهفع لك ىلع هيف ءاغقلا مني

 جوازتت  ىنويهصلا وزغلا ببسو  هلنا ثيح نودب انتكرادشم ىف , اذا هدجن ةسايسلا هذه نع

 ديم ةهسوم ةيلايريمأ امهادحا , ناتنثا ناتيلمع . ٌرزايحنالا مدع ءىدابمب انتامازتلاو ظفحت

 ءاضقلا ىلا فدهت ةيرامعتسا ىرحلالاو « ىبرعلا ملاعلا ىف وأ ةدحتملا ممالا ىف رهالا ناك ءاوسو

 . ىنيطسلفلا بعشلل ىئطولا نايكلا ىلع ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم لثم . ةيوهجلا تامظنملا

 ىسستلا ةيقيرفالا بوعشلا ةيضقل اهدبياتبو لضانت امود تناك رئازجلا ناف ...  ةيبرعلا ةعماجلا

 ىرصنعلا زيماو رامعتسالا نع ررحتلا لجأ نم حفاكت نع عفادت امود تناكو ىلودلا وجلا ريهطت لجأ نم

 اسهخيررا#ل عم ايشامت  رئازجلا ناف لالفتسالاو ىستلا ىربكلا اياضقلاب ةصاخلاو ةيسانملا فقاوملا

 امب حجبتت نأ نود ةمزاح ةسايس مزتلت صصاخلا نمالابو ملسلاب ةقالع اهل

 اهديبأتب ب رئازجلا نا امك , نادبملا اذه ىف هتلمحت نم علدن: ىتلا تامزالا ديازت ظحالل اهدنعو

 لح نم اهحافك ىف ةيبرعلا نادلبلل اهنرزاؤمو نادلب اهتاديم نوكي ىتلا اهنم اصوصخو كانهو انه

 ىأ نه رثكأ ةعنتقم ىهل  ةلتحملا ىضارالا عاج رتسا . رئازجلا تالواحم رثكأ مهفن انئاف ٠ ثلاثلا ملاعلا

 . نمالاو 1 افدلا ىف اهئارايتشال اقبط

 ىقبت نأ اهيلع ناك  اهلالفتسا عاجرتسا دعب . رئازجلا نا 1 م 30
 اهرودب مدقت نأر , اهتامازتلا مرتحت نأو , اهسفنل ةيفو ىتلا ةييرامعتسالا ةرطيسلا نأ كشال اممو

 لجأ نم بومسشلا جافكلو ةلداعلا اياضقلل دييأتلاو ةدعاسملا لالسسغتساو « ةيقيرفالا داليلا نم ريثك ىلع مثجل'

 . اهتي رح

3 
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 هقوقحل ىنيطسلفلا بعشلا عاجرتسا نأب ىضع تقو
 ىسف مئاد ملس رارقال ديحولا طربشلا وه ةينطولا
 ىوتحملا تاديقعت تناك امهمو « ملاعلا نم ةقطنملا هذع

 تناك امهمو نيطسلف ىف ةيعضولا هيه روطتت ىذلا
 :ةيضقلا هذه نأشب ةيئاقلا ةيلودلا حلاصملا تاضقانت"

 ابرح الا نوكي نأ نكميال اضيأ انه رمالا ناف

 بورحلا كلثل ةهباشم , ةعورشمو ةلداع ةيريرحت

 ٠ ةدهطضملا ىرخلالا بوعشلا اهلصاوت' ىتلا

 تاقالعلل ةيرورضلا تاليوحتلل امروطت طبرب  رئازجلا نا
 نأ الا اهل نكي مل .: ثلاثلا ملاعلا شاعتناب ةزيمتملا ةيلودلا

 ديعصلا ىلع اهتامايتعا حبصت ىتح'اهتايناكما لسك دنجت
 . لخادلا ىف ةيبلتلا لجأ نم اهلمعل ةآرع ىجراخلا

 ىتلا « رئازجلل ةيكارتشالا تارايتخالا ناف « ىرخأ ةرابعبو
 ةيهاسم ىهل , ةيبعشلا ريمامجلا مدقتو رارقتسا لمارع ربتعت

 روسطت حلاصل هيف لمعت ىذلا تقولا سفن ىف « ملسلا ىف
 , ةيلودلا تاقالعلا ىف ىملس

 ٠ لايزومآلا بكرم ءانب : وزدآ

 امسح رمم 2 ةقسنملاو ةعيرسلا ةيمدنلا قيرط نع ثحبلا نا

 « ةرطيسلا لاكشأ عيمج ىلع هيف ىضقي + ديدج ىلود بلطمب
 نودب  رئازجلا مامضلا ىف ودبي ةسايسلا هذه ىوتحمر
 . زايحنالا مدع ءىدابم ىلا  ظفحت

 رسسمكا ودبت ةيلايريمالا ةيسايسلا راطخأو'

 ىللعو , سوراللاو جدويمكلاو مائتيفلا ىف احوضو

 هيف ىحت ىذلا تقولا سفن ىف  رئازجلا ناف اذه

 نرق عبر ذنم لصاوت ىتلا ةينيصلا دنهلا بوهش

 اهديدنت لصاوت  خيراتلا هفرع ام بمصأ نم احافك

 يمرتث ىتلا تاراغللو ٠ ناكسلا دض ةهجوملا رزاجمللا

 ناو 2 «ةينتقلل» ةلشافلا تاروانملا ىلاو ةدابالا ىلا

 ىتلا ةءانبلا تاحرتقملا نأب ةعئدقم امود ىقبت رئازجلا

 لسشمت نادلبلا هذهل نويعرشلا نولثمملا اهب مدقت
 دسقعملا لكشملا اذه لحل صرفو تايناكما اقح

 زكثري لداع ىيسايس لخ فورظ قلخ ىلا لوصوللو
 . بوعسلا ةدسسوو ةيرحو ةلادع ىلع

 زوربب رثكأ تدقعت دق ةفوشكملا تامزالا هذه ناو

 ىعيبطلا نماضتلا ديدهت ىلع لمعت ادقعت رثكأ ةرهاظ

 . غلودناب بوعش دلوم هنع ضخمل ىذلا
 تالواحمو 2 رقهقتلل ةريطخلا لماوعلا هذهو

 طوغضلاو , ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلاو ميسقتلا

 نأ الا اهنكمي ال , ةيتفلا لودلا اهل ضرعتت ىتلا

 . ملاعلا ىف ملسلا ددهت

 اهتمعاسمو اهترظنب  رئازجلا ناف اذه ىلعو

 ةيلودلا ءىدابملا نع عفادتو دكت ملسلا زيزعت ىف

 ةدحرولاو ةيبارتلا ةدحولاب ةقلعتملاو اهب فرتعملا

 . ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ةينطولا

 لاسسكشملا ءاندآ ب ىتلا ىم ءىدابملا هذه نا

 هبش ةتدهش ىذلا عازتلاو ايريجين ميسقتل ريطخلا



 رئازجلل ةيجراخلا ةسايسلا تداق ل ةيدنهلا ةراقلا
 ديحوتب رمالا قالعتي امدنع امئاد اهدوقت ىتلا ىمهو
 ةيروهمج ةريظح ىلا ناوين ةداعاو مانتيفلاو ايروك
 . ةيبعشلا نيصلا

 عا #اا#

 0 نسيريشملا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لالخو

 تادياتصلا<_ةدقعمو ةصيوع ىرخأ لكاشم ترسهظ
 نأ ام . ثلاثلا .ملآعلا ثادلي_نأ كاذ وزغلاب ةرشابملا

 اهيلع نأك ىتح ةيرامعتسالا ةرطيسلا نق -تررحن

 ةلدسسايس مامأ ةريطخلا فلختلا اياضق هباجنت نأ

 ةدايزلاب اهداصتقا مسني ىثلا ىربكلا لودلل عيسوتلا

 لحي ىذلا رمالا ىجولونكتلا مدقتلاو جاتنالا ىف
 رثكأ ايلايربما الكش ذختب نادلبلا كلت عم اهتقالع

 . رثكأف

 نادلبلا نيب رهظ ىذلا نزاوتلا مدع نأ امك

 مدسعو طغض لماع ناك ةريقفلا نادلبلاو ةينغلا

 ردصم ناك ىذلا وه اذه نزاوتلا مدعو , رارقتسا

 ةعقاولا اهنم اصوصخو , ةريطخلا ةيسايسلا تامزال)

 اب ناديه ربتعت ىتلا ثلاثلا ملاعلا نادلب ىق'

 . ايداصتقاو ايجيتتارتسا

 نكمي ؟ تاعازنلل قيمعلا ببسلا اذه ىلع ءاضقلا

 هناكماب نوكي امدنع نواعتلا قيرط نع متي نأ كتذل

 اذهه لثيف نبيفلابو . ةيلودلا تاقالعلا رهطي نأ

 يىسايسلا للا ليكي نأ نكمي ىلودلا نواعتلا

 كلذو , نادلبلا لالقتسا "قع ظطافحلل ىرورضلا

 حياصت لاخداو ةيلوالا داوملل لداع عيزوت نامضب

 « ةيطارقميد سسأ ىلع لودلا ىلاملا مزيناكيملا-لع
 , ةيعيبطلا تاورثلا ىلع ةينطولا ةدايسلا ةسراممو

 «نيعبسلاو عبسلا» جمان رب هددح ايكو , ةماع ةفصبو

 ىلا لوصولاب قلعتي رمالا ناف , رئازجلا قاثيم ىع
 ثلاثلا ملاعلا مينصتب حيسي لغشلل لود ميسقت

 نع ىلختلابو ةيلودلا تالدابملا ىف ةلداع ةكراشمبو,

 . داصتقالل ةضهانملا تاجوتنملاو ةيزايتمالا نتاقيبطتلا

 اهقيطت ىتلا ةحوتفملا نواعتلا ةسايمس ناو

 . ىنطولا لالقتسالا زيزعت ةبغرل بيجتسن رئازجلا
 ةدعتسم اهنأب ةليوط ةدم ذنم تنلعأ دق رئازجلا نأ كاذ

 نواعتلا ىف بغري نم عيمج عم ةيدو تاقالع ةماقال

 تامظنلا لخاد يأ ةدحتملا ممالا ىف ءاوس  رئازجلا ناف اذكعو

 ... ةيبرعلا ةمماجلا وأ , ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم لثم ةبوهجلا

 فتاوم نع تعفادو , ىلودلا وجلا ريهطتل امئاد تلضان دق

 نسسالاو ملسلا سيمت ىتلا لكاشملا تايربك هاجت , ةبسانع
 . نييلودلا

 , ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل سماخلا ةمقلا رمتؤه : ةمصاعلا

 ٠ 1968 ربمتيس
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 ةينغلا نادلبلا نيب رشكأف رثكأ ديازتملا نزاوتلا مدع نا
 مدعو « رارقتسسالا مدعو طغضلل اكرحم ناك ةريقفلا نادلبلاو

 ةيسايسلا تامزالا ردصم ناك ىذلا وه اذه ىف نزاوتلا

 ربتعي ىذلا ثلاثلا ملاعلا نادلب لخاد اصوصخو « ةريطخلا

 ليعي نأ نواعتلا ناكمابو . ةيداصتقاو ةيسيئارعسا ةقطنم

 لالقتسا نامضل ةيرورضلا ةيسايسلا ةيوستلا ةلمكت ىلع

 تاجوتنملل لداع عيزوت قيقحتب ء الثم كبلذو : نادلبلا

 ,ةيطارقميد سمسأ ىلع ىلودلا ىلاملا مزيناكيملا حالصاو , ةيدعاقلا

 تاورثلا ىلع  فاحجإ امنود  ةيئطولا ةدايسلا ةسراممو

 ,لغشلل ىلود ميسقت ىلا لوصولاب قلعتي رمالا نا . ةيسيبطلا
 تالدايملا ىف لداع عيزوتبو « ثلاثلا ملاعلا عيلصتب حمس

 ةيزايتمالاو ةيرصنعلا تاقيبطتلا نع ىلختلاو , :ةبيلودلا

 . داصتقالل ةضمانملا تاجوتنلاو

 . 77 َمونن : ةمصاعلا

 لدابتملا مارتحالاو ةكرتشلا ةحلصملا ساسأ ىلع اهعم

 . ةيلخادلا نوؤشلا ىف لخدتلا مدع أدبمل اقبط

 «ىلوالا اهتلحرم ىف تلجس دق ةسايسلا هذهو

 ةيبرفم ةعومجم نيوكت ةيغب اسوسحم امدقت

 ىلودلا سفانتلل ةهباجمو انبوعش جماطمل ةيبلت
 . رثكأف رثكأ ابيظنت دادزت قاوسالو

 عمضوت نأ بجي ةيبرغملا ةعومجملا هذه نأ الا

 اذهو ٠ ةراقلا ىوتسم ىلع عساو نواعت قفو راطا ىف

 زاجنال ىلوالا ةلحرملا ىف هسفن دجي ىقيرفالا رايتخالا
 ةدحولا قيرط » ايزمر ىمس ىذلا ىوارحصلا قيرطلا
 ةمدخلل ىرئازجلا بابسشلا نوكي نالو 2 « ةيقيرفالا

 ةلاسر نوكي كلذ ناف ةيلمعلا هذع ةدمعأ مه ةينطولا

 . ايقيرفا لبقتسم ىف ةقثاو لمأ



 بيجتست ىئازجلا اهقبطت ىتلا حوتفملا نواعتلا ةسايس نا
 . يىنطولا لالقتسالا زيزعت ىف ةبغرلل

 , 1970 هينوي « لورتبلل ةردصملا نادابلا عامتجا : ةمصاعلا

 ىداصتقالا ررحتلاو لالقتسالا زيزعت فده ناو
 ديدج نواعت رايث ىلا مايضنالا ىلا رئازجلاب عقد دق

 لع تلمع دق كلذب ىهو . ملاعلا روطتو بسانتب

 . ملاعلا نادلب عيمج عم .ءاهتاقالع عيونتو عيسوت
 اذه ىف ةجردملا ؛ ةيسسنرفلا ةيرئازحلا تاقالعلا نإو

 نع ىلرالا ةلحرملا تضرتعا ىتلا لكاسشملا دعبو راطالا

 ىلا الوصو  نسحتت نأ الا اسهنكمي ال  روطتلا

 .تازايتمالا لدابتو حلاصملا نزاوت هنمضي لبقتسم

 لصوتت نأ وجرملا نم هناف اذه ىلا ةفاضالاب

 ةيبروالا دالبلا عمو اسنرف عم ةيئانثلا تاقالعلا

 ىوتحملا اذه راطا ىف رثكأو عسوأ نواعت ىلآ ىرخالا

 نغيبالا رخبلا ضوح نادلب ممضي ىذلا ىفارغملا

 . طسوتملا

 ءامود رئازجلا تلمع دقلو ب تقولا ناح ذقل

 رحبلا ضوح عجرتسي نأ ب ةسايسلا هذه حلاصل

 بوعشلا نيب لصو ةزمهك هتلاسر طسوتملا ضيبالا

 ىلا طسوتملا رحبلا دوعي نأ حيمجلا ةحلصم نمل هلا

 تاسفانملاو ضورعلل اناديم ادبأ ىقس ال نأو هلهأ

 ىلع ءاضقلا بجي هنأ امك . ريت ال ةرطيسلا اهتياغ

 بحست نأ بجيو ؛ ذوفنلا قطانم ةسايس لك

 ةيبدجالا ليطاسالاو دعاوقلا ايئاهن ةقطنملا هذه نم

 طسوتملا ضيبالا رحبلا يف نمالاو ملسلا نإ

 . ابروأى ف ةيعضولا روطتل ادادتما انوكي نأ امهنكمي

 237 جئاتنلاو ةيراجلا تالواحملا مامتهاب عبتت رشازجلا ناو
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 ةروص ىفو ايروأ ىف نمالاو ملسلا حلاصل ةلجسملا

 ىملاعلا ديعصلا ىلع ةلواحم ءودهلا حبصأ اذا ام

 ةقطتم اهدحو ابروأ نم لعجي نال طقف فدهي الو

 . اليصأ ايملس البيع نوكي ذئدنع ةناف , مالس

 رثكا اهدعبو اهتوق اهل نوكت ةقيرطلا هذعو

 ناف ساسالا اذه ىلعو . ىلود راطا ىف تلجس ام اذا

 تايطعملا اهل هتدهوع اه اذأ , ةدحتملا ممالا ةايع

 رفوتت ال ىتلا  ةطلسلا اهحنمب ةليفكلاو ةيرورضلا
 اهتلاسرب ملطضت نآ اهنكمي  فسألا عم نآلا اهيلع

 ىلع نوامتلاو ملسلا ىف . ةيلاعف رثكأبو ىمظعلا

 . ىملاعلا ديعصلا

 املاد ةلضان رئازجلاو  طسوتملا رحبلا ذخأيل ناوالا نآ دقل

 , بوعشلا نيب لصو ةزمهك هتلاسر  ةسايسلا هذه علاصل

 امك . ةرطيسلا فدهب تاسفانملاو تاعارصلل اناديم ىقبي الأو

 بحست نأو 2« لوزن نأ بجي ذوفنلا قطاتم ةسايس لك نأ

 . ةيبنجالا ليطاسالا ةقطنملا هذه نم ايئاهن

 . 1968 رياني 31 « ةيرحبلا ةدعاقلا عاجرتسا : ريبكلا يسره

 ةرسشاعلا ىركذلاب لفتحت ىتلا . رئازجلاو

 هلغش ايتف ادلب الا اهسفن يف ىرت ال ٠ اهلالقتسال

 مدقت ىلع رثكأ لمعت فورظ ةماقا ىري نأ لغاشلا

 . ةيلودلا ةعومجملا نمض ثلاثلا ملاعلا نادلب عومجم

 اهعسيبال؛ ةديجملا ىركذلا هذه ىف رئازجلاو

 نيم لمعلا ةلصاوم ىف ةقيمعلا اهتبغر ددجت نأ الا

 ملاعلا ىقو اهلوح نواعتلاو ةقادصلاو ملسلا لجأ



 ةنادزه ةمصاعلا
 ةيلودلا
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 ريكئازجللا
 ةوافخعلا ىضىأ
 < اءعاقللاو

 قرط قرتفم نع ةرابع ىه ىتلا , رئازجلا نا
 ملاعلاو طيسوتملا ضسيبالا رحيلا يضوح نادلب نيب

 . ةراضحلاو نفلل دهمو « ةيقيرفالا ةراقلاو ىمالسالا

 ةوافحلا يضرأ . ةبيطلا ضرالا هذه ىه رئازجلا نا

 ١ . لدابتلاو داوزلا طحمو

 ٠ يقيرتالاو . ينالسالا - طسوتملا رحبلا : ةئالث ملاوع قرتفم يف ةعقارلا رئازجلا نإ 1
 . تالدابملاو تاءانألاو ةوافحملا ضرأ يحل

 ةمصاعلا نم لك 67 دعب ىلع ازابيع يف. يحايس بكرم

 طسوتملا ضوح الامش اهدحي ىتلا رئازجلاو
 تاهجلا نم ةعومجم لثمت «, ةليوط ةفاسم ىلع دتمملا

 اهيضامو ةيالخلا ةيعيبطلا اهتئيبب زيمتت ىتلا ةعونتملا

 لوصف نم لصف ىأ ىف « رئازلا نإ ثيحب , قيرعلا

 ةسضايرلا : ةدوسشنملا هتطحم اهيف دجي 2 ةبسلا

 ةباذجلا ةيعيبطلا مقاوملاو . ةيفيصلا وأ ةيئاتشلا

 . هفارطالا ىمارتملا بونجلا ربع ةليوطلا .تالوجلاو

 ةناسم ىلع دنمد ىذلا , ىرئازجلا لحاسلا نا

 ءيطاوشلاو تاطحملا نم ديدعلا حئاسلل رفوي ملك >200

 ربحبلا نساحمب عتمتي نأ ميطتسي ثيح ةليبجلا

 . ةنسلا نم ةليوط ةرتفل
 ءيطاوشلا لمشي يذلا , ىرئازجلا لحاسلاو

 روخصلاب ةطاحملا ةريغصلا تاوكلاو ةعساولا ةيلمرلا

 نم ريثكلا هيلا بلجي , ةبالخلا تاردحنملاو ةيلاعلا

 .ىرحبلا ديصلاو ةيرحبلا ةضايرلا ةاوهو نيفاطصملا

 زاستمت ةيلحاسلا تاهجلا نم ةهج لك تناك اذاو

 لقلاو ةياجيو ىرغصلا لئابقلا تاهج ناف اهتلاصاب
 ةسيلحاسلا قطانملا لمجأ , عّرانم نودب لكشت
 . ةيرعاش اهرئثكاو

 اهممق ةصاخو , لحاسلا نم ةبيرقلا لتلا لايجف
 ٠ ءاتيشلا لصف نم ةديدع عيباسا لوط جولثلاب ةاطغملا

 ةدوضنملا عقاوملاو , نييضايرلا نم ريثكلا اهيلا بلجت

 , رم 1475 عافترا ىلع ؛ ادجكيت : ىه اهريغ نم .رثكأ
 ىلسع . ةعيرشو « ةرجرج لابج حفس ىف ةعئاولا
 .لعو , ىديلبلا سلطالا ىف ةعقاولا , م 2500 عافترا



 اديدع نضتحي , ملك 1200 ىلع دتمملا - ىرئازجلا لحاسلا نا

 طيحت + ناجلخلا نم ةلسلسو , اهلمر قيقر ءىطاوشلا نم
 . ةبالخ ةيعيبط ضانمو , ةيلاع تاعفترم اهب

 , ةمصاعلا نه ملك 20 دعب ىلع , نيتروه ىف ىحايسلا زكرلا
 .ىطاشلا . قدانف 3و اليف 200 ىلع ىوتحي

 مصاوعلا بلغأ نم ةبيرقلاو « ةمصاعلا نع ملك 70 دعب
 . ةيوجلا رافسالا رابتعاب ةيبروالا

 الم 2 تاباغلاب ةاطقملا لابجلا نأ نيح ىف

 ةدرجم ىلا ابرغ ناسملت نم دتمن , ةلزعلاو مالسلا

 عقاوملاب هرظن عتمي نأ حئاسلا عيطتسي انهو , اقرش
 ديعب نم دهاشب ثيح : ةيرئازجلا ندملل ةبالخلا

 ةنايلمو , رهاطلا اهبابلج ىف لاتخت ةمستبملا ناسملت
 فرشت امنيب , مئاجلا راسكزب ىمتحت ةفشقتملا

 , لوهسلا عيمج ىلع ديعب نم ةميظعلا ةنيطنسق

 , رئازجلا ةنيزخ نيدسلا رم ىلع تلظ ىتلا ةئيطنسق
 لقت ال اهنكلو انأش لقأ ىرخأ عقاوم كانو

 ةموردن لثم لابجلا حوفس ىف لزعنت اهارت , ارحس
 ةيعان ىف ةئوزمو دشار ىنب ةلاقو رئازجملا برغ ىف
 ةيحان يف ةليمو دالبلا طسسو ىف ةيدمو نارمو

 تاطحم ةدع عقت , اهسفن ةيلاتلا ةهجلا هذه ىفو

 ةيفينحوب مامح لثم ةزهجم ةيماجتساو ةيندعم

00 

 ةمصاعلا نم ملك 30 دعب ىلع « ةدلارز ىق ىحايسلا زكرملا

 ةيحان ىف ةغير مامحو , هبرغلا ىف ىبر مامحو
 . قرشلا ىف نيطوخسملا مامحو : ةمصاعلا

 ىرخأ رظانمب رئازجملا تدرفأ ةعيبطلا نكلو
 ىراحصلا اكلت اهب ىنعنو , دالب ةيأ اهيف اهرطاشت ال

 بناجالا راوزلاو ىلاعالا اهلامجب ىنغت ىتلا ةيلايخلا
 : ةديحو ةماقإ رازلل رفوت تاحاولاف , ءاوس دح ىلع

 هتعانصو ةيرايصملاهتسدنهو هنارمعب بازيمزيمتب انهو

 كلذ هبلطت امو هليخنو هنيتاسبب ةصاخو ةيديلقتلا
 ةيساقلا ةعيبطلا كلت ناضحأ ىف ةميظع تادوهجم نم

 « بيجعلا دلبلا اذه ؛ فوس ىداو زيمتي نيح ىف
 253 صاصتمال لامرلا ىف هلوصأ برصض ىذلا هليخنب
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 بونجلا ىصقأ ىفو . ضرالا فوج نم ةرشابم ءاملا
 لقي ال ىذلا راطالا اذه ىف امثاج ميظعلا راقهلا دجن

 هرزارسسأ ندع فلشكيل روصعلا ىدحتي ءةمظع

 . هخيراتو

 نم ةيمهأ دادزتو تافاشتكالا ددعتت اذكهو

 رسشانملا ىلع ةوالعو , ءارحصلا بلق ىلا لحاسلا

 ةديدعلا ةيمسوملاو ةيلحملا دايعالا كانه 2, ةيعيبطلا

 ءاسسيحال + ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا اهيظنت ىتلا

 لهو ,2 انرولكلفو ةيديلقتلا انتعانصو ىنفلا انثارت

 ىرجت يتلا زربكلا دايعأي ريكذتلا ىلا ةجاح ىف نحن

 ىف داصحلا دايعأو ةنايلم وأ ناسملتب قراخ وج ىف

 نم ريثكلا بلجت . ءيطاشلا نع ديعب ريغ ةمقاولا  ةجلخملا اهبسقو لدتلا لابج نإ

 ةيالو يف ادجكت تاعفتربو ممق ىلع رثكأ نوداتري مهو . ءاششلا لصف لالخ نييضايرلا

 , . يديلبلا سلطألا يف ةعيرشلاو لئابقلا
 , ةرجرجا لابجا

 ىتلاو ... خلا ةسفلجلا ىف ةجعنلا ديعو , قرششلا

 ١ ؟ حاوسلا نم اريبك اددع بلجت

 اسسغيأ اهناق ةوافحلا دهم رئازجطا تلاك اذا

 بوص لك نم نيمداقلا راوزلا ىقتلمو لاحرلا طحم
 ىضاملا اهيف رهصلا ةقتوبو ماحتلا ةطقنو بدحو

 ريغو هبناوج ضعب ىف اضماغ لازي ال ىذلا ديلتلا
 تفرط نم ىتحو روهمجلا فرط نم امامت فورم
 . نايحالا نم ريثك ىف ةيبنجالا ةفقثملا طاسوالا

 ةسيرلالا هعقاوم نم ىفاملا اذه ىلع لدأ الو

 اآنل مسرت ىتلا ةيمالسالا همصاوعو ةقيرعلا هندمو

 ىلا مجري ىذلا لصاوتملا خيراتلا لحارم فلتخم

 . تلخ انرق نيثالث

 2 طسوتملاب ةطيحملا ىرخالا قطانملا لككو
 ةيرثالا مقاوملاو راثآلاب ةينغ ةيرئازجلا ضرالا ناف

 انؤارحصف 2 خغيراتلا لبق ام ىلا اهدهع مجري ىتلا

 « ملاعلا ىف ةيناردجلا نوئفلا زكارم مهأ نم لازتال
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 ماو « ةيفينحوب ما لثم ؛ جالعللو ةيندعم تاطعع ةدع دجوت ةيلتلا ةيحاتلا سفن يف

 جارملا لابقتسال تزهج يتلا ٠ ةمصاعلا تاهج يف ةغير مامحو ؛ يرئازجللا برغلا يف يبر
 . دالبلا يرش نيطوخسملا ماخو + ىشرملاو
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 . ةتئافلا اهزئرحص وه رئازإللا لغ ةميبطلا هب تءاج ام عورأ نكلو



 راقب برق ءارسملا

 ءيباخملا ناردج ىلع ةموسرملا وأ ةشوقنملا روصلاف

 ام اهخسنو اهواصحا بلطت ىتلاو فوهكلا لخادو

 «ليساطلا ىف ةزكرم اهدجن ء فصنو ةنس نع ديزي

 طاغلاو تانج تاحاو نيب ةعقاولا ةيلبجلا ةههلا ىهو

 رسسحبلا ةقطنم ىف جردني ىذلا لامشلا امأ
 فلتخم ىف رفاولا ردقلاب يعاس دق هناف , طسوتملا

 مقومو ؛ ةيرئالا عقاوملا كلذب دهشت امك , تاراضحلا
 ىف هعون نم ديرفلا , .(ةنيطنسق) ةميظعلا اترس

 دجن امئيب اسينيسم ةمصاع ناكمب انركذي , ملاعلا
 ىلاوح دعب ىلعو ىرسيلا ةتفاتلا ةفض ىلع برغلا ىف

 تلازال ىتلا سكافس ةمصاع ءاقيس» بصملا نم مك

 نع تانيع دجن الو . اهزونكو اهرارسأب ظفتحت

 برقلابو , نارهو فحتبي الا ةمصاعلا هذه هفزخ

 نأ رئازلا عيطتسي ؛ ىرئازجلا لحاسلا ىلع ازابت نم
 نأ عييطتسي امك ةيئاطيروملا ةريمالا حيرخض لمأتب

 امعالكف , ةنئاب ةنيده لامش «ىنساردملاو لمأتي

 . ثحابلل ةيسنلاب زغل نع ةرابع لازيال



 وأ ةليمج تامايحو ةسبنتو لاسشرش حراسمو

 نم اهريغو تاحاسلاو ةديدعلا دباعملاو , سيدي

 . هتالوج ءانثأ حئاسلا اهفشتكي ىتلا عقاوملا

 ىرخآ ةراضح ملاعبب متهي نأ عيطتسي امك
 رارجلا مقاوم اهب ىلعلو , ةينامورلا ةراضحلا ثلتا

 نسم ةيلاتتملا تاكلمملا ةمظع ىلع دهشت ىتلا

 ةلثمتملاو ٠ ىدالبملا عباسلا نرقلا ىلا سداسلا نرقلا

 نم ىبرغلا بودجلا ىف عقت احيرض رع ةثالث ىف
 . ليصالا ىربربلا نفلا نه فلاتتو « ترايت

 رصسعلا ةيادب ىتحو , ةراضحلا هذه دعبو

 ء.طشوالا برغملا ىف , ناسملت تحبصأ ثيدحلا

 تحار , ةماه ةيفاقثو ةيسايسو ةيداصتقا ةمصاع
 'ايقيرفا ىف سنوتو ىصقالا برغملا ىف ساف سفانت
 , ىهو . رشع سماخلا نرقلا ىلا رسشع ىئاثلا نرقلا نم
 اهينابمو اهنق مظعس ةرهدزملا ةبقحلا هذهل ةئيدم

 تلظ دقو . ةيموقلا اهتمظنأو ةيديلقتلا اهتعانصو

 ىرخآ تاعانصو ىبارذو زرط نه ناسملت تاجتنم

 ظفتحت مل نكل ريدقتو باجعأ لحم ديعب ريغ دهع ىلا
 ربع اهقاوساأ دجت ىتلا ىبارزلا الا ةرهشلا هذهب
 . ةيبرغلا ابروأ ىفو ىنطولا بارتلا لماك

 ٠ ةيراشحلا تارابتلا ىقتلمو . تاءاقالا ضرأ اشيأ يه  ةراشحلا سضرأ  رئازجلا

 . هتقيقح ىلع دعب فرعي مل ينغ ضام دهمو
 7 7 اا تالا رجحلا ىلع مسرال لاعلا يف ةينفلا زكارلا مهأ نم ةيرئازطلا ءارصسلا تحبصأ أ طسوألا برقملا يفو - ثيدحلا رصعلا ةيادب ىلإو يئامورلا لالتحالا دعب 2

 ءارحصلا قراشم ىلإ ينطولا بارتلا لماك ربغ ترشتنا ,دق اهناق . ةيئامورلا ةراضحلا انأ

 . دردطلا لع.

 داغمم يف ةينامرر راثآ

 ناسملت يف ريكأألا عمابلا ةعموص

 روخصلا نه ةديسملا ةيرثالا ملاعملا هذه نا

 .اهرارسأب ظفتحت تلازال طالبلاب ةجوتملاو ةيدامرلا

 اهناف ؛ ةينامورلا ةراضحلاب قلعتي اميف انمأ

 ءارحصلا موخت ىلا تدتماو دالبلا لماك ربع ترشتنا

 اهب تماق ىتلا تاهجلا ضعب ىف اهزورب مه ةيلامشلا

 . برغلا ىف ةنوزم وأ اترسك ةفئاس تاراضح

 ىرازيسس نه ,دهشت لازتال ةينامورلا رانآلاف

 ايرامروب نمو 2 ساروالاب داقمت ىلا (لاشرش)

 ليوط لالتحا ىلع , (ةسبت) تسافيث ىلا (ناسملت)
 . ةصاخ ةفصب ةيلحاسلا قطانملاو لوهسلل ىلعفو
 ءىناوملا نم ةعومجم ةمئاق لازتال « ءىطاوشلا ىلعو

 تاسطحم ىلا اهبلغأ ىسف تلوحت ىتلا ةيلاهورلا

 , الشم ةزايتك حاوسلا ةيغرب' رئاتست ةيمامجتسا

 قصطانملا هذه ىف اهيلع رثعن ىتلا ةيرثالا ملاعملاو
 اهلغشت تناك ىتلا فئاظولا مهأ انل ديعت ةنلتخملا

 داسقمت وأ سيبمال نوسصصح لثم ةينامورلا ندسملا 258



 ىف نولوجتي, نولازيإ ام حاوسلا نأ دجن اذكهو

 لازت ال ىتلا ةميدقلا اهئايحأ ىفو ةطيشنلا اهقاوسأ

 ةييدملا هذه فايرأ امآ . اهعباطب ايئزج ةظفتحم
 نيماسرلاو ءارعيشلا تمهلأ ىتلا ةميظعلا اهتالالشوأ
 . اهتعورو اهلامج نع ائيش دقفت مل اهناف نييقيسوملاو

 ةبقيقح صخشي ام اذه لك ىف سيل نكلو

 نع ريبعت ريخ دجن اننال . ديدولا دبع ىنب ةمصاع
 اسمو ةمبيظعلا اهدجاسم ىف ةيراضحلا ةئيدملا هذه

 قلعت ءاوسو . ةتحب ةيبرغم نوئنف نم هب نادزت

 هعون نم ديحولا , هبارحمو ريبكلا دجسملاب رمالا

 روخصلاب فوفحملا نيدم ىديس دجسم وأ دالبلا ىف.
 ىديس دجسم وأ ةيدامرلا وأ ةيلاصلصلا ةيلبحلا

 . ريغتي ال مارتحالاو ةمظعلاب روعشلا ناف ىراوهلا

 ةبسانمب ماقت ىتلا ةيفيصلا تايسمالا ىفو 0
 ىسقيسوملا ناضحا ىف رهسلا ليطي هفافزلا تالفح

 ماغنالا نم اهلوصأ دمتست ىتلا ةيرئازجلا ةيكيسالكلا
 ثارتلا اذهو . سقفع سماخلا نرقلاإ ىف ةيسلدنالا

 ةياجبو ةموردن ىف اظفتحم لاز ال ىذلا ىقيسوملا

 ةعيسب اذه انموي ىلا ىظحي ةمصاعلاو ةنيطنسقو

 . ةلئاع

 اهروطت نع مغرلاب ةيرئازجلا ةيصاعلا ناو

 اهيلع تلخدا ىتلا ىربكلا تارييغتلا نعو دوهسملا
 ةيلصالا اهتاونب ظفتحت تلاز ال ةريخألا دوقعلا لالخ

 ىتلا ىرخالا رهاظملا ضعبب و « ةبصقلا » ىف ةلثمتملا

 نكاسملا ضعب اهنم ةصاخو ىكرتلا دهعلا ىلا دوعت

 لوح ةعيجتملا تقولا سفن ىف ةيلصالاو ةلئاهلا

 . ٠ ةواشتك عماج »
 نم هيلع ىوطنت امو رئازجلا فاشتكا نكمي الو

 دعب الا زونك نم هيفخت امو ةيرعاشو ةبالخ رظانم
 . سشابملا لاصتالاو ةليوطلا ةماقالا

 تادذب دقلف ةيحايسلا تازيهجتلا لاجه ىف امأ

 عيراشملا تناكو . 2966 ذنم ةرابج ادوهج ةموكحلا

 :ةحايسلل ةبسنلاب لصاف جرعنم نع ةرايع تزجننأ ىتلا

 ريفوت ىلع ميراشملا هذه تدعاس ثيح ةيرئازجلا

 نم وأ لامجلا ثيحن نم ءاوس ءاويالل ةعئار لئاسو

 قدانف ةدع نآلا دح ىلا تينب دقل , قفارملا ثيح

 ىتنس لالخ دعتس امك ارسيرس 4.255 لع لمتشت
 اسما . رخآ اريرس 137.042 ىلاوح 2973 ب 2

 تاسبكرملا هذه اهيف تييقأ ىتلا نكامالا رايتخا

 قوسسسلا تايضتقم ىلع ءانب مت هناف ةيحايسلا

 ىف ةصاخو ملاعلا ربع ةحايسلا روطتو ةيحايسلا
 . طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح

 تاذ ةيمامحتسا تابكرم تميقأ اذكهو

 : ىو ةيلاع ةرهش
 20 دعب ىلع دوجوملا ىحايسلا ىتيروم زكرم

 ٠ قدانف 3 و اليف 209 ىلع لمتشيو ةمصاعلا نم ملك

 20 دعب ىلع دوجوملا ريوئنصلا ىداث زكرم
 . اليف 200 هبو ةمصاعلا نم ملك

 30 دعب ىلع دوجوملا ىحايبسلا ادلارز زكرم ب

 . اريرس 558 ىلع لمتشيو ةيصاعلا نم ملك

 1.036 ةبو فايطصالل جرف ىديس ءانيم ب

 . ةنيفس 400 ىردبو اري رس

 لسكرمو ( ريرس 800 ) ازابيت ىدان زكرم
 نسسم ملك 65 دعب ىلع (ريرس 535) ازابيت ءيطاش
 , ةمصاعلا

 ءاسنب نم ىهتنيس 1973 ةنيس رخاوأ ىفو

 : ىو ىرخأ ةيمامحتسا تابكرم 4

 نارمو ةنيدم نسم برقلاب سلدنالا زكرم ب
 .٠ (ريرمس 800)

 ةسياجب ةنيدم نم برقلاب ىشين لزسكرم ب
 . (ريرس 475)

 300) ناسملت ةيالوب ىديهم نب ىسرسه

 1 . (ريرس

 . (ريرس 00>2) لئابقلاب ترزقيت نكرم
 قدانف ةدع ىلع اهلك زكارملا هذه ىوتحتو

 قئادحو ةلماك ىرق ىلع ىرخأ انايحأو تويبو تاليفو

 جيراقللر ٠ ةمخض تادوهجسب 1988 دنم ةموكحلا» تاق ١ يحابلا زيهجتلا ناديم يف

 ميلا دالبلا هيلع رفرتت امي + ةيرئازجلا ةحايبلا يف مساح الوحت تلجس دق تزجلأ يتلا

 ا , كايطسالا لئاسر نم

 ةمصاملا نم ملك 25 دعب ىلع جرف يديس يف هيفرتلا ءاتيم



 ازابيت يف يحابس بكرم

 . ةيضايرو ةيهيفرت تازيهجتو ةحارلل
 عاولأ نه ةيوارحصلا ةحايسلا هتحبصأو

 نم ديزملا لذب ةموكحلا تررق اذلو ةبولطملا ةحايسلا
 قدانف 4 دعب تسميقأ اذكهو . ناديملا اذه ىف دوهجلا

 (ريرس 96) طاوغالاو (ريرس 3258) ةداعسوب ىف ىربك
 . (ريرس 202)] ةركسبو (ريرس 2524) ىداولاو

 1973 - 2 ةدسس ىف ىرخأ قدانف ماقتسو

 (ريرس 300) ةيادرغو (ريرس 80) فودنت نم لك ىف
 (ريرس 120) سابع ىنيو (ريرتس 220) ءارفصلا نيعو

 ترقتو (زيرس 720) ةعينملاو (ريرسس 7520) نومميتو

 ىكلسيست راقعو (ريرس 134) راشبو (ريرس 520)

 (ريربس 40) دعسمو (ريربس 2000)

 3973 رخاوأ ىف متي فوس ىرخأ ةهج نمو

 قدانف ىهو ريرس 4.262 لع ىوتحت قدنق 23 ءانب

 زسكارم نع ةرابع نوكتو لامعالا ةحايسب ةصاخ
 . بونلطلا قدانفو ةيمامحتسالا تابكرملا نيب لاصتأ

 'ةسئالث كانع ةيلبحلا ةحايسلا ناديه ىفو

 نم ملك 67 دعب ىلع ةعيرشلاب ىلوالا ةيخانم هتاطحم

 ٠١ ةريخالا ثايرشعلا لال ىربكلا اهتالوحتو ء هي

 ضعب ًاصوصخو . يكرتلا دهعلا رهاظم ضعبب - ةبصقلا  ةيلصألا اهتاوث يف . ظفتحت لازت
 5 ةواشتك عماج لوح ةعمجتم ٠ ةليصألاو ةشهدملا نكاملا

 برق ىديرسلاب ةيناثلاو اريرس 36 اهبو ةمصاعلا
 ةذجكتب ةثلاثلاو اريرس 204 اهبو ةبانع ةنيدم

 ددع غلبيسو ىلوأ ةلحرم ىف اريرس 34 اهبو لئابقلاب
 . 2973 ةنس ةياهن لبق 220 اهترسأ

 لبئابقلا ) ناروكايو نالفالت اتطحم .امأ

 ىلوالا ةطحملا لمتستو . 2973 لبق امهؤانب ىهتنيسف
 . اريرس 80 ىلع ةيناثلاو اريرس 220 ىلع

 ربخآلا وه روطتي أدب تاييخملا بولسأ نا
 ةسيدلبلا ىضارالا هل تصصخ تيح اظوحلم اروطت

 نيميخملل رفوي ىرئازخلا ةحايسلا ىدان نأ امك

 ىلع نيتنافرالك ميخم لثم ليمج عقوم تاذ تاحاسم

 ءىطاسلا ىلع دتبي ىذلا ةبانع ميخمو لجيج ءىطاوش
 . نارهوو تانج ميخم اريخأو ملك 6 ةحاسم ىلع

 ذنم ةروهشمه رئازجلا ىف ةيندعملا تاطحملا. نا

 ةيجالعلا اهدئاوفو ريبكلا اهددع نع مغرلابو مدقلا

 الماك لالغتسا 1967 لبق لغتست مل اهناف ةفلتخملا

 صنيو . ةيفاكلا تازيهجتلاب دوزت مل اهنأ امك
 ءاصحالا ىلع الوأ تاطحملا هذهنيسحتب صاخلا جمان ربلا

 نكمي ىتلا ةيندعملا تاطحملا .عيمجل ىفيكلاو ىمكلا

 ةيرضع قرطبو اديفمو اديشر الالغتسا اهلالغتسا



 ةحابسلا روطنو « ةيحايسلا قوسلا آقبط تددح دق « ةيحايس تابكرم ةماقإ تارايتخا نإ
 ٠ ظسوتلا ضيبألا رحبلا ضوح يف ًاصوصدخو ملاعلا يف

 ةداعسوب يف دياقلا قدنف

 ٠ ةربدج ةسيلهم ةيعوئر ةءافك نم قدانفلا لامع نيكمتلو ؛ ةديدجلا ئئاظولا ةهباجمل

 . اسخش 845 نيركت نآلا دحل مت دقق لعفلابو , قدانفلا لامع نيركتل ركارم ةموكحلا
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 تلخدأ ىذلا ةغير مامح قدنف حبصأ اذكهو

 نيمجتسملاو حاوسلا لبقتسي ةمزاللا تاميمرتلا هيلم

 ربوكصلا رجشب ةاطفملا راكزلا لابجىف م 325 ولعىلع
 ىوتحت ىتلا ةطحملا هذه هايم حلصتو . طولبلاو

 سرقنلاو مزيتامورلا جالعل مويسلكلاو تبربكلا ىلع
 لييبكلاو ديكلاو ءاعمالاو ةدعملا ضارمأو (ةرطقلا)

 0 ةيقردلا ةدغلا فعضو

 دجوي ىذدلا ( نولملا مايحلا وأ ) ناولم مامحو

 هب طيحت ىذلاو ةيصاعلا نم ملك 45 دعب ىلع
 هايم زاتمت باشعالاو» راجشالا ةفيثكلا بابضهلا

 ىلع دوجوملا ةيفينح وب مامح امأآو . رولكلاو ديدحلاب
 تامامحلا مهأ وهف ركسعم ةنيدم نم ملك 28 دعب

 روسس لكلا ىلع ةهايم ىوتختو ازيهجت اهرثكأو

 نم برقلاب ىبر مامح اريخآ كاتهو . تائوبركبلاو

 . 3970 ةنس هئانب نم ىهتنا ةديعس ةنيدم
 نم ريبك ددع ىلع ةيرصعلا لئاسولا لخدتسو

 نطولا قطانم فلتخم ىف ةدوجوملا ىرخالا .تامامحلا

 نيحلاصلاو مانصالاب ةفيرو (ناسملت) ةرغوب لثم

 راجح وب مامحو ةئانعب نيطوخسملا مامحو ساروالاب

 . فيطس ةيالوب روفرفو نابيبلاو نارهوب
 هلم اهتاشنا ىتلا ةديدجلا فئاظولل ارظنو

 اينهم انيوكت دارفالا نيوكت نم دبال ناك عيراشملا
 هجو نسحأ ىلع عاطقلا اذه ىف مهلمع نودؤي ىنح

 ىسفق ىنهملا نيوكتلل ازكرم ةموكحلا تنوك اذلو

 ء دذو ىزيت يف ىرخأ ةسردمو ةداعسوب

 قدانفلا ةفايض نف ىف درف 845 نيوكت مت دقلو
 . ةحايسلاو تامامحلاو

 قيقحت ىف ىدامتت نأ رئازجلا عيطتست اذكهو
 . ةيحايسلا اهتبهوم

 لاصخلا نسم لابقتسالاو ةفايضشلا نف دعي

 , بوعشلا نه ةلق الا اقح اهكلتمتال ىتلا ةردانلا
 فحث' نم همدقت ام لضفبو اهتافايض نسحب رئازجلاو

 ةقومره تحبصأ تايركذو مالحأو ةيعيبط رظانمو

 ةرسم اهروزي. نم ثيح ماقملا اهيف بيطي ملاعلا ىف
 . ةيناث اهيلا دوعي







 ىوتحنا

 لالقتسالاو ةلادعلاو مدقتلا قيرط

 ةفاقثلاو و مالعال ريزو ؛ يميهاربألا بلاط دمحأ : روتكدلل ةمدقم

 . ( 19868 --1830 ) يرئازلا بعشلا ةمواقم - 1

 : . ورغلا ةمواقم

 : ةمأو ةلود ةمواقم « رداقلا دبع

 - لمحملا دض بعشلا ةمواقم

 ةيرئازجلا ةينطولا ثعب
 000 ةروثلا : 1954 ربمفون لوأ يس

 ةيريرحتلا ةروثلل يلودلا ىدصلا
 حلسملا حاقكا ةجيتن « تاضوافملا

 ينطوسلا لالقتسالا زيزعت -- 2

 ةينطولا تاورشلا عاجر

 . يعانصلا عاطقلا يف ميمأتلا

 . ةيلاملا ةيكيلاكيم ةبقارم
 تالداسبملا عونتو ةيجراخلا ةراجتلا ميمأت

 ةيطارقميدلاو ةيزكرماللا - 3

 . ةلردلا ةيزكرمال
 . .. داصتقالا يف ةكراشملاو ةيطارقميدلا

 ١ ا ةمددملا ةطساوب نطولا ءانب يف ةكراشملا
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 لا : ينطو بسكم

 . ةيعارزلا ةروشلا

 ةيرئازجلا ةحالشلا ريوطتو ديدجت دوهجم

 . ةيضرألا ةروثلا

 ةينواعتلل يساسألا رودل

 ةيعانصلا ةروشل

 . ةيوق ةيدعاق تاعانص ءاشنإ

 . ةفيفخلا تاعانصلا ةدايز

 . ةيفاقثلا ةروشلا

 را بيرعتلا

 . ةيعبتلا نم ةفاقثلا ريرحت

 . بابشلا حلاصل تاطاشن

 . ةيفاقثلا ةيمنتلا

 . يوهخلا نزاوتلا

 . تاحاولا ةيمنتو روطت

 0 ساروألا ةيمنت

 . ىربكلا لئابقلا ةيمنت
 . ملاعلا يف رئازجلا

 . تاءاقللاو ةوافحلا ضرأ رئازجلا

 . جابرألا يف ةاواسملا مدعو ةيراقعلا ةيكلملا ماظن

 0 00 يسلعلا هيجودتلا : ةيطارقميدل
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 ( تاروشنملاو قئاثولا ةرادإ ) ةفاقثلاو مالعالا ةرازو هتعبط باتكلا اذه

 ةفاقثلاو مالعالا ةرازو : صوصنلا

 ةينطولا تاكرشلاو تارازولا ةكراشمب ةفاقثلاو مالعالا ةرازو : روصلا

 ةفاقثلاو مالعالا ةرازو : موسرلاو طئارخلا « ميمصتلا
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